
 
 

 

 
ALDA la „Festival Les Solidarités” și „Le Village des Associations” pentru 

campania #ClimateOfChange 
 

ALDA a participat la „Festivalul Les Solidarités” din Namur și la „Le Village des Associations” din 
Strasbourg pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la schimbările climatice 

Finanțat de programul DEAR (Development Education and Awareness Raising) al Comisiei 
Europene, „End Climate Change, Start Climate of Change” este un proiect ambițios care are ca 
scop creșterea gradului de conștientizare a migrației induse de schimbările climatice. Proiectul se 
adresează tinerilor cetățeni ai UE pentru a-i împuternici să înțeleagă interconexiunile dintre 
schimbările climatice și inegalitățile globale și să devină susținătorii unui model de dezvoltare mai 
durabil, care să includă măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și scheme de protecție pentru 
migranții climatici. 

#ClimateOfChange implică 13 de țări, 16 de parteneri și 14.000 de studenți. Proiectul este susținut 
de o campanie de anvergură care cuprinde prezența atât online, cât și la fața locului. În plus, 
consorțiul #ClimateOfChange a organizat o petiție pentru a solicita acțiuni politice mai concrete 
pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora asupra migrației. Petiția va fi 
înmânată președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul celei de-a 27-a sesiuni 
a Conferinței părților (COP27) la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (CCONUSC), care va avea loc în Egipt în noiembrie 2022. 

Ca una dintre organizațiile partenere, ALDA a luat parte la campania #ClimateOfChange, 
alăturându-se târgurilor și festivalurilor din țările de implementare a proiectului. La sfârșitul lunii 
august, colegii ALDA au participat la „Festivalul Les Solidarités” din Citadelle de Namur (Belgia), 
iar în zilele de 10 și 11 septembrie, biroul ALDA Strasbourg s-a alăturat festivalului „Le Village des 
Associations” din Parc de la Citadelle din Strasbourg (Franța). 

La sfârșitul lunii august, colegii ALDA au participat la „Festivalul Les Solidarités” din Citadelle de 
Namur (Belgia), iar în zilele de 10 și 11 septembrie, biroul ALDA Strasbourg s-a alăturat 
festivalului „Le Village des Associations” din Parc de la Citadelle din Strasbourg (Franța) 

 
La „Festivalul Les Solidarités” din Namur, ALDA a avut un stand pentru a prezenta proiectul și a 
strânge semnături pentru petiție. Participarea ALDA la festival a fost o oportunitate excelentă nu 
numai de a promova campania #ClimateOfChange, ci și de a se implica cu oameni și asociații care 
împărtășesc valorile ALDA. Chiar și copiii au dorit să contribuie la cauză semnând simbolic petiția. 
În Namur, ALDA a strâns peste 450 de semnături! 

Două săptămâni mai târziu, ALDA a participat la „Le Village des Assos” din Strasbourg, cu un stand 
în sectorul „Educație și formare” al festivalului. În timpul week-end-ului, ALDA s-a prezentat pe 



sine, munca și valorile sale în timp ce militau pentru #ClimateOfChange. În plus, personalul de la 
Strasbourg s-a familiarizat cu mai multe asociații cu sediul la Strasbourg și care operează în 
aceleași domenii ale ALDA. 

În cele din urmă, pe de o parte, ambele festivaluri au fost o parte integrantă a rolului ALDA ca 
partener al proiectului #ClimateOfChange și o demonstrație a angajamentului ALDA față de 
conștientizarea mediului. Pe de altă parte, aceste evenimente remarcabile au beneficiat de 
vizibilitatea ALDA în lumea asociativă. 

*** 
Citiți mai multe detalii despre proiectul #ClimateOfChange aici 

Opriți schimbările climatice, începeți climatul schimbării prin semnarea petiției 
 

 

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