Vážená pani riaditeľka/ vážený pán riaditeľ/ vážené vedenie,
obraciame sa na vás ako vaši zamestnanci so žiadosťou o podporu. Klimatická kríza je tu. Naša
planéta sa stále viac otepľuje a napriek tomu emisie skleníkových plynov naďalej narastajú.
Podľa vedeckých zistení, musíme urobiť množstvo krokov k tomu, aby sme udržali nárast
globálnej teploty pod 1,5 °C. Času máme stále menej.
Zničujúce dôsledky klimatickej zmeny sa týkajú všetkých nás, i keď na vlastnej koži ich pocítia
najmä naše deti a generácie mladšie od nás. Považujeme za nevyhnutné okamžite konať a
žiadať od politických lídrov, aby urýchlene prijali kroky potrebné na prechod na bezuhlíkovú
ekonomiku.
Ak chceme na tejto planéte prežiť a zastaviť ničenie jej biodiverzity, musíme konať rýchlo. Aby
sme to dokázali, potrebujeme spoločné úsilie nás všetkých.
V piatok 20. septembra o 11,00 hodine sa bude konať svetový klimatický štrajk, ku ktorému sa
pridajú milióny ľudí po celom svete. Aj na Slovensku organizujú študenti v tento deň protestné
zhromaždenia a my považujeme za našu morálnu povinnosť zúčastniť sa ich.
Preto si Vás touto cestou dovoľujeme požiadať o podporu, aby sme sa aj my mohli zapojiť v čo
najväčšom počte. Veríme, že vedenie (názov zamestnávateľa) nie je voči vzniknutej situácii
ľahostajné a nájde vhodný spôsob, ako môžeme spoločne vyjadriť podporu boju za budúcnosť,
v ktorej budeme môcť žiť. Možností je viacero:

●

●
●

Podporte verejne klimatický štrajk a poďme spolu 20. septembra na námestie, vedenie
(názov zamestnávateľa), my zamestnanci, kolegovia a naše deti. Bude to netradičná
teambuildingová aktivita, ktorá má obrovský zmysel. Klimatická zmena sa týka nás
všetkých.
Umožnite zamestnancom zúčastniť sa klimatického štrajku poskytnutím
neplateného/plateného voľna alebo predlžením obedovej prestávky v deň štrajku.
Pomôžte nám informovať o klimatickom štrajku všetkých našich kolegov a obchodných
partnerov.

Veríme, že na našu žiadosť zareaguje pozitívne a umožníte nám aktívne sa na námestiach
vyjadriť k tomu, čo nás trápi. Len spoločným úsilím dokážeme čeliť tejto náročnej výzve, pred
ktorou ako ľudstvo stojíme.
V mene zamestnancov (názov zamestnávateľa) Vám srdečne ďakujeme.

Podpis

