
 
 
 

 

Կլիմայի փոփոխություն և երիտասարդության դերը 
 
Մայիսի 6-ին ALDA-ն հնարավորություն ունեցավ քննարկելու կլիմայի փոփոխությունը, ինչպես 

նաև երիտասարդների դերն այս հարցում, և թե ինչ է անում համայնքը Կլիմայի փոփոխության 

ծրագրի հետ՝ բարելավելու իրավիճակը, որում մենք ապրում ենք: 

 
Ստրասբուրգի կենտրոնում գտնվող Villa Schutzenberger-ի գեղատեսիլ վայրում, ALDA-ի 

Գլխավոր համաժողովի և Ստրասբուրգի գագաթնաժողովի ժամանակ, Միությունը 

կազմակերպել էր աշխատաժողով՝ ֆրանսիացի երիտասարդ եվրոպացի ֆեդերալիստի 

մասնակցությամբ: 

 
Այս աշխատաժողովը իդեալական հարթակ էր ծրագրի և ծրագրի ընթացքում իրականացված 

հետազոտության արդյունքների տարածման համար՝ ներկայացնելու ուսումնասիրության 

զեկույցը, Մարդկային տնտեսության զեկույցը և IPSOS-ի հետազոտությունը։ 

 
Ծրագիրը, քարոզարշավը և պետիցիան (շատերի կողմից ստորագրված) առաջ են մղվել և 

օգտագործվել որպես պանելային քննարկման հիմք: Քննարկման մասնակիցները Ֆրանսիայի 

երիտասարդության ներկայացուցիչներ էին, որոնք զբաղվում էին կլիմայի փոփոխության և 

միգրացիոն կապի դեմ պայքարով։ 

 
Բանավեճի հիմքում  երիտասարդների մտահոգությունները վերաբերում էին շրջակա 

միջավայրի և կլիմայական միգրացիայի գիտելիքներին   

 
Մասնակիցները և կազմակերպիչները կարողացան քննարկել տարբեր թեմաներ, որոնք վարում 

էր ALDA-ի Կլիմայի փոփոխության թիմը, և երկխոսություն սկսել ծրագրի կողմից լուծված 

թեմաների շուրջ, հատկապես այն 4 կետերի վերաբերյալ, որոնք առաջ են քաշվել խնդրագրով, 

որոնք եղել են զրույցի առանցքը և ցույց են տվել երիտասարդների հետաքրքրությունը այս 

թեմայի նկատմամբ։ 

 
Ավելին, ALDA-ն ստեղծեց կարծիքների փոխանակման պահ, որի շնորհիվ ի հայտ եկավ 

երիտասարդների ներգրավվածության կարևորությունը և նրանց դերը այս շրջանակներում: 

Այսպիսով, երիտասարդների շրջանում մեծ է իրազեկվածությունը շրջակա միջավայրի և 

բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ: 

 
 Ավելի խորը, ALDA-ն երեք պանելիստներին մի քանի հարց ուղղեց երիտասարդների 

մտահոգություններին վերաբերող շրջակա միջավայրի և կլիմայական միգրացիայի մասին՝ 

այդպիսով մեկնարկելով շատ հետաքրքիր բանավեճեր, որոնց մասնակցում էր հանդիսատեսը՝ 

հիմնականում բաղկացած ավագ դպրոցների և համալսարանի ուսանողներից։ Վերջիններս ոչ 

միայն արտահայտեցին իրենց տարակուսանքներն ու մտավախությունները, այլ նաև 

առաջարկեցին այս թեմաների կառավարման տարբեր մոդելներ՝ ցուցաբերելով 

տեղեկացվածություն և հետաքրքրություն: 

https://www.alda-europe.eu/progetto/climateofchange/
https://www.alda-europe.eu/progetto/climateofchange/
https://climateofchange.info/


 
Ի՞նչ պարզ դարձավ կլիմայի փոփոխության սեմինարից: 

 
ALDA-ն հասկացավ, որ երիտասարդ սերունդների մոտ ցանկություն կա ներգրավվելու մեր 

մոլորակի ապագայի փոփոխության գործընթացներում: Եվս մեկ անգամ, այս աշխատաժողովի 

շնորհիվ գործընկերներն ու հանդիսատեսը ավելի լավ են հասկանում, թե որքան կարևոր է 

երիտասարդներին ձայն տալը և նրանց նախաձեռնություններին տեղ տալը: Նրանց 

խնդրանքներին լսելը #Climateofchange սկսելու առաջին քայլն է։ 

 
 


