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 Беч -- Председник Аустрије Александер ван дер Белен упозорава да човечанство неће
више имати разлога за смех ако се не да више пажње очувању животне средине.

  

  Ван дер Белен каже да свет мора да предузме нешто по питању заштите животне
средине и климатских промена.   

Председник Аустије је у интервјуу бечком дневнику „Кронен цајтунг“, казао да види да се
нешто помера по том питању и да жели да да свој допринос.

  

Уверен је да актуелна дискусија и борби против климатских промена неће бити
заустављена.

  

„Уверен сам да имамо још времена, иако не много. Ако сада политика помогне грађанима
да се спроведе промена и прилагођавање новим условима то би било одлучујуће. Ззелим
да замислим свет за 20, 30 година, који ће бити другачији“, казао је он.

  

Ван дер Белен је најавио и да ће код формирања нове аустријске владе посебну пажњу
посветити питању заштите животне средине.

  

Истакао је да очекује веће ангажовање будуће владе у борби против климатских
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промена, додајући да се ради о нечему што се ради за децу, а доприноси и привреди, јер
је реч о тржишту будућности.

  

Говорећи о променама рекао је да не очекује да Аустријанци ођедном постану
вегетаријанци, али додаје да не би било лоше јесто мање меса, те да политика треба да
постави смернице.

  

Уверен је да ће грађани морати променити начин живота.

  

Ван дер Белен сматра да ће се у будућности возити другачији аутомобили, више ће се
пазуити да дистанце између места становања и рада буду краћи, те ће се користити
појачано железница, аутобус, метро, трамвај у градовима.

  

У прошлости смо превазишли и друге изазове. Током 50-тих година су наша језера била
прљава, а данас имају квалитет пијеће воде“, објаснио је председник Аустрије који ће
земљу представљати на предстојећем Самиту УН о климатским променама.

  

(Танјуг)
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