Клімат змін та роль молоді
6 травня ALDA мала можливість обговорити зміну клімату, а також роль молоді в цьому
питанні і те, що спільнота робить у рамках проекту Клімат змін, щоб покращити ситуацію, у
якій ми живемо.
У чарівному місці Вілла Schutzenberger у центрі Страсбурга, під час проведення Генеральної
Асамблеї ALDA та Страсбурзького Саміту, був організований семінар за участю французької
організації «Молодий європейський федераліст».
Цей семінар став ідеальною ситуацією для розповсюдження проекту та результатів
досліджень, проведених під час впровадження, з презентацією звіту з тематичних
досліджень, звіту про людську економіку та опитування IPSOS.
Проект, інформаційна кампанія та петиція (яка підписана багатьма!) були популяризовані та
використані як основа для панельної дискусії. Доповідачами були молодіжні представники з
Франції, які займаються боротьбою зі зміною клімату та міграційним зв’язком.
Молодь занепокоєна навколишнім середовищем та знанням кліматичної міграції в
центрі дискусії
Учасники та організатори мали змогу обговорити різноманітні теми, модераторами яких
виступила команда проекту «Клімат змін» від ALDA, та розпочати діалог на теми, які
розглядаються в рамках проекту. Зокрема, 4 пункти петиції були просунуті, які полягали в
основі бесіди та показали зацікавленість молоді до цієї теми.
Крім того, ALDA створила атмосферу обміну, завдяки якій була наголошена важливість
участі молоді та їхня роль у цьому контексті. Тому, серед молоді є велика обізнаність
щодо довкілля та екологічних проблем.
Більш детально ALDA поставила трьом учасникам дискусії кілька запитань про стурбованість
молодих людей навколишнім середовищем і знаннями про міграцію, спричинену кліматом,
відкривши, таким чином, дуже цікаві дебати, в яких аудиторія, в основному, складалася із
старших шкіл та студентів, показала, що не лише їхні здивування та побоювання щодо
цього, а й пропонували різні моделі управління цими темами, виявляючи обізнаність та
зацікавленість.
Що стало результатом семінару з клімату змін?
ALDA зрозуміла, що серед молодих поколінь є бажання долучитися до процесів змін
майбутнього нашої планети. Завдяки цьому семінару партнери та аудиторія знову розуміють,
наскільки важливо дати голос молоді та дати простір їхнім ініціативам. Прислухатися до
їхніх прохань – це перший крок для початку #Climateofchange.

