
 
 

 

,,კლიმატის ცვლილების " ახალგაზრდა ელჩების მოწოდება  COP27-ზე  

100,000-ზე მეტი მხარდამჭერით, პროექტის "კლიმატის ცვლილება" კონსორციუმმა  COP27 -
ზე გამოაცხადა კლიმატის სამართლიანობა და მოუწოდა ყველა სახელმწიფოს ჩაერთონ 
სამართლიან კლიმატის ქმედებებში. შეხვედრა  2022 წლის 6 ნოემბერს ეგვიპტეში დაწყო, 
რომელიც წარმოადგენდა ყველაზე მნიშვნელოვან მსოფლიო სამიტს კლიმატის ცვლილების, 
გამწვანებისა და გარემოს შესახებ. 
 

90-ზე მეტი სახელმწიფოს წარმომადგენლები და დელეგატები შეიკრიბნენ ეგვიპტის ქალაქ შარმ 
ელ-შეიხში, რათა განეხილათ მიმდინარე კლიმატის კრიზისი და მოეძებნათ  საერთო 
გამოსავალი.  სამოქალაქო საზოგადოებაც მობილიზებულია და მოუწოდებს სწრაფი და 
კონკრეტული ქმედებებისკენ: მაგალითად, 100 000-ზე მეტი პირი მონაწილეობს მოძრაობაში 
#კლიმატისცვლილება  კლიმატის სამართლიანობის მოთხოვნით! 
 

 ათასობით ახალგაზრდა აქტიურად ითხოვს უკეთესს მომავლს, როგორც ადამიანების ასევე, 
პლანეტის საკეთილდღეოდ. ახალგაზრდებმა  მონაწილეობა  მიიღეს COP27-ში,  როგორც 
ევროპის ახალგაზრდა ელჩებმა. პალომა, ფანი, კამილა, პენი და ემა (შესაბამისად, ესპანეთიდან, 
უნგრეთიდან, პოლონეთიდან, საბერძნეთიდან და ბულგარეთიდან) არიან 5 ელჩი, რომლებიც 
მონაწილეობდნენ  როგორც კამპანიის  #კლიმატისცვლილება აქტივისტები 11 ნოემბერს, 
აღმოსავლეთ ევროპის დროით 11.30  საათზე   ოფიციალურ ღონისძიებაზე ეგვიპტეში! 
 

ეს წარმოუდგენელი შედეგი მხოლოდ კლიმატისა და სოციალური სამართლიანობის 
აქტივისტების დიდი რაოდენობის დახმარებისა და მხარდაჭერის წყალობით მიიღწა, რომლებიც 
შეუერთდნენ მოძრაობას. მაინც, რა არის #კლიმატისცვლილების  მთავარი მოთხოვნა? 

• გლობალური დათბობის შენარჩუნება 1,5°-მდე 2040 წლისთვის ევროკავშირის კლიმატის 
ნეიტრალიტეტის მიღწევით. ფაქტობრივად, ამჟამინდელი მიზანია 2050 წლისთვის 
გლობალური დათბობის შენარჩუნება 1,5°-მდე კლიმატის ნეიტრალიტეტის მიღწევით. 
თუმცა, კლიმატის საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც წარმოიქმნება მთელს მსოფლიოში, 
მათ შორის ევროპაში, კონსორციუმი მოუწოდებს მთავრობებს მიიღონ ზომები კლიმატის 
ნეიტრალიტეტისათვის, რაც გავლენას მოახდენს 2050 წლამდე. 

• მხოლოდ განახლებადი ენერგიების გამოყენება. 
მთავრობებს, თუნდაც კრიზისის დროს, არ შეუძლიათ უარი თქვან სუფთა 
განახლებად  ენერგიებზე. მათ უნდა გამოიყენონ მხოლოდ განახლებადი ენერგია და 
შეწყვიტონ წიაღისეულ საწვავზე დაყრდნობა. 

• დაბალშემოსავლიანი ოჯახების დახმარება წიაღისეული საწვავიდან განახლებული ენერგიის 
გამოყენებაზე  გადასვლით. 
კონსორციუმმა იცის, რა სირთულეებს წააწყდება ზოგიერთი ოჯახი ეკოლოგიურად სუფთა 
გათბობაზე გადასვლისას. მნიშვნელოვანია, რომ ვალდებულება სამართლიანად 
გადანაწილდეს და მთავრობებმა გაითვალისწინონ მსგავსი საკითხები. 

https://cop27.eg/


• სოციალური და ეკოლოგიური კეთილდღეობის ეკონომიკაზე გადასვლა. 
 
 

საზოგადოების ინტერესები და საჭიროებები დიდი კომპანიების ინტერესებსა და საჭიროებებზე 
მაღლა უნდა იდგეს. უნდა შეიცვალოს ხალხის დესტრუქციული ქცევა და დესტრუქციულ 
წარმოებაზე ორიენტირებული სისტემა. 

 
  

სამოქალაქო საზოგადოება და ,,კლიმატის ცვლილების " კონსორციუმი შარმ ელ-შეიხში 
კლიმატის სამართლიანობისთვის 

 
  

• კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული მოვლენების შედეგად მიგრანტთა დაცვა  ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებული მიგრაციის პოლიტიკის მეშვეობით. 
სახელმწიფოებმა უნდა მოიფიქრონ და განახორციელონ მიგრანტების დაცვის საერთაშორისო 
სქემა, რომელიც წაახალისებს გლობალურ სამართლიანობას. 

• ახალგაზრდების მონაწილეობა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. 
ახალგაზრდები უმეტესად  არ არიან ჩათულნი  გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, 
თუმცა მათ მომავალზე დიდწილად გავლენას მოახდენს კლიმატის ცვლილება. ამიტომ, 
აუცილებელია დარწმუნდნენ, რომ მათ მოუსმენენ და შეძლებენ მონაწილეობა მიიღონ 
გადაწყვეტილების  მიღების პროცესში.  

• კლიმატის ფინანსებზე და დანაკარგებზე შეთანხმება. 
მთავრობებმა უნდა შექმნან აღდგენის სისტემა, სადაც უმდიდრესი ქვეყნები უღარიბეს 
აუნაზღაურებენ იმ ზარალს, რომელიც მათმა ინდუსტრიამ მიაყენა ამ ქვეყნებს. მდიდარმა 
ქვეყნებმა უნდა აღიარონ, რომ მათ აქვთ ვალი ღარიბი ქვეყნების. 

•  ბავშვებისა და ახალგაზრდების საუკეთესო ინტერესებისა და მათი უფლებების დაცვის 
უზრუნველყოფა. 
ეს არის თაობათაშორისი დავალიანება, რომელიც დაკავშირებულია კლიმატის 
ცვლილებასთან, რადგან უფროსი თაობის ქმედებებს მოჰყვა  მნიშვნელოვანი 
უარყოფითი  შედეგები, რომელთაც ახალგაზრდა თაობები იმკიან. 

• ქალთა და გოგონების უფლებების დაცვა და მათი მონაწილეობა კლიმატთან 
დაკავშირებული  გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 
სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ქალების მონაწილეობა კლიმატის ცვლილების 
გადაწყვეტილებებში, რადგან კლიმატის ცვლილება მათზე უფრო უარყოფით გავლენას 
ახდენს, ვიდრე მამაკაცებზე. ყველა მთავრობამ, მათ შორის ევროკავშირმა, უნდა წარმართოს 
ძლიერი ქმედებები კლიმატის გენდერული განსხვავების წინააღმდეგ და  მხარი 
დაუჭიროს  ქვეყნებს, სადაც ეს უფსკრული უფრო ღრმაა. 

 „COP27 კლიმატის ცვლილების კონსორციუმის პოლიტიკის პოზიციის“ გაცნობით მკითხველი 
გაიგებს იმ პოზიციის შესახებ, რომელსაც კონსორციუმი მიიღებს  COP27-ზე.   

 

მთლიანობაში, კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს ადამიანებზე, როგორც მათ უფლებებზე, 
ასევე  ცხოვრების წესზე. მთავრობებმა უნდა მიიღონ ზომები ადამიანის საერთაშორისო 
უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად. აქედან გამომდინარე, პროექტში „კლიმატის 
ცვლილება“ გაწევრიანებით, ALDA კიდევ უფრო ხაზს უსვამს თავის ვალდებულებას მდგრადი 
ცხოვრების წესისადმი, ამავდროულად ხელს უწყობს მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლებას 
კლიმატით გამოწვეული მიგრაციის შესახებ. 
   

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


*** 
✍️ პეტიციის ხელმოწერა არ იქნება შესაძლებელი ვებ-გვერდზე climateofchange.info, მაგრამ, 
ვისაც ჯერ არ მოუწერია ხელი პეტიციაზე და სურს  შეუძლიათ მოაწერონ change.org-ის 
საშუალებით. 
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