
 
 

 

 
ALDA на “Фестивалі солідарності” і “Асоціаціях Селищ” в рамках 

кампанії #ClimateOfChange 
 

ALDA прийняла участь у “Фестивалі солідарності” в Намюрі та в “Асоціаціях Селищ” у 
Страсбурзі для підвищення інформованості про кампанію #ClimateOfChange 

Фінансований в рамках програми DEAR (Development Education and Awareness Raising) 
Європейської Комісії, “Покласти край зміні клімату, розпочати зміну клімату” це амбітний 
проект, спрямований на підвищення обізнаності про міграцію, спричинену зміною 
клімату. Проект спрямований на молодих громадян ЄС, щоб дати їм змогу зрозуміти 
взаємозв’язок між зміною клімату та глобальною нерівністю та стати прихильниками більш 
стійкої моделі розвитку, яка включає заходи щодо пом’якшення клімату та схеми захисту 
кліматичних мігрантів. 

#ClimateOfChange включає 13 країн, 16 партнерів та 14.000 студентів. Проект підтримується 
широкомасштабною кампанією, яка охоплює присутність учасників як онлайн, так і на 
місцях. 

Більше того, консорціум #ClimateOfChange організував петицію, щоб закликати до більш 
конкретних політичних дій для боротьби зі зміною клімату та її впливом на міграцію. 
Петицію буде передано президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн під час 27-ї 
сесії Конференції сторін (COP27) Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН), яка 
відбудеться в Єгипті у листопаді 2022 року. 

Як одна з організацій-партнерів, ALDA взяла участь у кампанії #ClimateOfChange, 
приєднавшись до ярмарків і фестивалів країн, на які впливає проект. Наприкінці 
серпня, команда ALDA взяла участь у “Фестивалі Солідарності” у Цитаделі міста Намюр 
(Бельгія), а також 10 і 11 вересня, офіс ALDA у Страсбурзі приєднався до “Асоціацій Селищ”, 
який відбувся в Парку Ситадель в Страсбурзі (Франція). 

В кінці серпня, команда ALDA взяла участь у “Фестивалі Солідарності” в Цитаделі міста 
Намюр (Бельгія), а також 10 і 11 вересня, офіс ALDA у Страсбурзі приєднався до фестивалю 

“Асоціація Селищ”, який відбувся в Парку Ситадель в Страсбурзі (Франція) 
 
На «Фестивалі Солідарності» у Намюрі, ALDA мала стенд з презентацією проекту та збору 
підписів під петицією. Участь ALDA у фестивалі стала чудовою нагодою не лише для 
просування кампанії #ClimateOfChange, але й для взаємодії з людьми та асоціаціями, які 
поділяють цінності ALDA. Долучитися до справи хотіли навіть діти, символічно підписавши 
петицію. У Намюрі ALDA зібрала понад 450 підписів! 

https://climateofchange.info/
https://climateofchange.info/participate/petition/
https://lessolidarites.be/
https://village-assos.mdas.org/


Через два тижні ALDA взяла участь у «Асоціації Селищ» у Страсбурзі зі стендом у секторі 
«Освіта та навчання» фестивалю. Протягом вихідних ALDA представила себе, свою роботу та 
цінності під час кампанії за #ClimateOfChange. Крім того, команда зі Страсбурга 
ознайомилася з декількома асоціаціями, які базуються у Страсбурзі та працюють у тих же 
сферах діяльності ALDA. 

Нарешті, з одного боку, обидва фестивалі були невід’ємною частиною ролі ALDA як партнера 
проекту #ClimateOfChange та демонстрації відданості ALDA щодо екологічну обізнаність. З 
іншого боку, ці важливі події сприяли помітності ALDA в асоціативному світі. 

*** 
Детальніше про проект #ClimateOfChange за посиланням  

Підпишіть петицію в рамках проекту Покласти край зміні клімату, розпочати зміну клімату 

 

 

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