Schimbările climatice și rolul tinerilor
Pe 6 mai, ALDA a avut ocazia să discute despre schimbările climatice, precum și despre rolul
tinerilor în această problemă și despre cum acționează comunitatea în cadrul Proiectului Climate
of Change, pentru a îmbunătăți situația în care trăim.
În frumoasa locație a Vilei Schutzenberger din centrul orașului Strasbourg, în timpul Adunării
Generale ALDA și a Summit-ului de la Strasbourg, Asociația a organizat un atelier, cu participarea
Tinerilor Federaliști Europeni Francezi.
Acest atelier a fost situația ideală pentru diseminarea proiectului și a rezultatelor cercetării
efectuate în timpul implementării, cu o prezentare a raportului de studii de caz, a raportului privind
Economia Umană și a sondajului IPSOS.
Proiectul, campania și petiția (semnate de mulți!) au fost promovate și folosite ca bază pentru
discuții. Experții au fost tineri din Franța implicați în lupta împotriva schimbărilor climatice și a
problemelor migrației.
Preocupările tinerilor cu privire la mediu și cunoașterea migrației determinate de
schimbările climatice se află în centrul dezbaterii
Participanții și organizatorii au putut discuta diverse subiecte, moderate de echipa Climate of
Change din ALDA, și au putut lansa un dialog pe temele abordate de proiect, în special cele 4
puncte promovate de petiție care au stat la baza conversației și a arătat interesul tinerilor pentru
această temă.
În plus, ALDA a creat un moment de schimb de opinii datorită căruia a ieșit la suprafață
importanța implicării tinerilor și rolul lor în acest context. Prin urmare, tinerii sunt foarte
sensibilizați cu privire la ecologie și la problemele de mediu.
Mai exact, ALDA a adresat celor trei participanți mai multe întrebări privind preocupările tinerilor cu
privire la mediu și la cunoașterea migrației cauzate de modificările climatice, deschizând astfel
dezbateri foarte interesante la care a participat publicul, compus în principal din liceeni și
studenți, care nu doar că și-au arătat nedumeririle și temerile legate de acest subiect, dar au
sugerat și diferite modele de gestionare a acestor probleme, manifestând conștientizare și interes.
Care sunt rezultatele atelierului privind schimbările climatice?
ALDA a realizat că printre generațiile tinere există dorința de a se implica în procesele de
schimbare pentru viitorul planetei noastre. Încă o dată, grație acestui atelier, partenerii și publicul
înțeleg cât de important este să dai voce și spațiu tinerilor și inițiativelor lor. Ascultarea
solicitărilor lor este primul pas pentru a începe o #Climateofchange.

