
 
 

 
 

COP27: Angajamentul activ al ALDA față de planetă, speciile și oamenii săi  
 
Summit-ul Mondial pentru Climă, COP27, a început la Sharm el-Sheikh (Egipt) și durează între 6 și 18 
noiembrie 2022. Este Conferința părților, toți cei care au semnat Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice (CCONUSC). 
 
Conferințele Națiunilor Unite privind schimbările climatice sunt printre cele mai mari întâlniri internaționale 
din lume. 
În plus, schimbările climatice și daunele aduse mediului sunt probleme urgente pe tot globul, deoarece 
efectele lor sunt deja resimțite. Din acest motiv, este necesar să ne adaptăm mai rapid și mai cuprinzător și 
să realizăm o lume mai bună pentru noi toți, printr-o strategie de sustenabilitate și neutralitate climatică.  
 
Întrucât consecințele schimbărilor climatice sunt resimțite de toată lumea, dar mai ales de persoanele cele 
mai vulnerabile, toți cetățenii ar trebui să se implice și să ia măsuri prin inițiative care promovează politici 
de dezvoltare ecologice și durabile. Prin urmare, organizațiile societății civile (OSC) joacă un rol principal în 
sensibilizarea cetățenilor cu privire la schimbările climatice, abordând acțiunile de tranziție ecologică într-
un proces participativ. 
 
Activitatea ALDA în domeniul mediului și al schimbărilor climatice se concentrează pe subiecte specifice, 
cum ar fi schimbările climatice în zonele urbane și rurale, atenuarea riscurilor de inundații, guvernanța 
mediului, conservarea biodiversității și sistemele agroalimentare durabile. În acest cadru, ALDA contribuie 
la consolidarea guvernanței de mediu atât la nivel local, cât și la nivel internațional, printr-un proces intens 
de dialog și comunicare între factorii de decizie politică, actorii societății civile și practicieni. 
 
După ediția de anul trecut a Conferinței, națiunile sunt așteptate să demonstreze la COP27 că se află într-o 
nouă eră de implementare prin transformarea angajamentelor lor asumate în cadrul Acordului de la Paris în 
acțiuni. În cadrul obiectivelor de acțiune climatică ale Conferinței, care este rolul ALDA și cum contribuie la 
activitatea sa? 
 
Angajamentul ALDA poate fi văzut în implementarea diferitelor proiecte!  

 
 

Inițiativele și proiectele ALDA în conformitate cu COP27 

 
 
Începând cu „Climate of Chage”, al cărui motto este „End Climate Change, Start #ClimateOfChange!”, fiind 
o campanie pan-europeană de construire a unui viitor mai bun pentru migranții induși de climă, fața umană 
a schimbărilor climatice. Proiectul implică tinerii cetățeni ai UE în sprijinirea politicilor și acțiunilor de 
dezvoltare pentru a aborda schimbările climatice ca factor de migrație neregulamentară și strămutare 
forțată la nivel mondial. 
În cadrul proiectului, un obiectiv a fost colectarea semnăturilor pentru petiție, care a fost transmisă 
factorilor de decizie politică la COP27 de către 5 de ambasadori ai tineretului. Petiția a strâns un număr 

https://cop27.eg/#/
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://www.alda-europe.eu/progetto/climateofchange/
https://climateofchange.info/participate/petition/


incredibil de 105,113 de semnături, un rezultat care a fost posibil datorită miilor de oameni care s-au 
alăturat mișcării. 
 
Proiectul „READY” își propune să consolideze conștientizarea socio-ecologică și consolidarea capacităților 
tinerilor beneficiari. Prin problematica de mediu, tinerii beneficiari vor dezvolta abilități în campanii, 
management de proiect, comunicare, advocacy etc 
 
Proiectul recent implementat „SHARED GREEN DEAL”, mai mult, urmărește să stimuleze acțiuni comune 
privind inițiativele Green Deal în întreaga Europă, prin furnizarea de instrumente de Științe Sociale și 
Umaniste (SSH) pentru a sprijini implementarea a 8 domenii de politică UE Green Deal, la nivel local și nivel 
regional. 
 
Trecând la un alt proiect, „LIFE BEWARE” se concentrează pe realizarea unei strategii globale de adaptare la 
climă la riscul de inundații, creșterea infiltrației și stocării apei în zonele urbane și rurale, prin implicarea 
activă a comunităților locale. 
 
Printre celelalte proiecte, „NEVERMORE” este hotărât să sprijine excelența în cercetare în domeniul științei 
climatului și al politicii climatice. Acesta își propune să dezvolte un cadru de evaluare comun integrat, 
adaptat nevoilor diferitelor părți interesate și ale utilizatorilor finali (actori publici și privați, factori de 
decizie și cetățeni). 
 
ALDA este activă în cadrul subiectelor COP27 cu multe alte proiecte și inițiative, toate de descoperit. Toate 
sunt, de asemenea, direcționate spre îndeplinirea obiectivelor Agendei 2030, fiecare fiind axat pe unul sau 
mai multe ODD Obiective de Dezvoltare Durabilă, încercând să le transforme în acțiuni concrete.  
 

Link-uri utile legate de ALDA & COP27:  
 
Proiecte ALDA în curs de desfășurare  
 
Ambasadorii ClimateofChange la COP27 
 
Reuniunea de lansare a proiectului NEVERMORE 

 

https://www.alda-europe.eu/progetto/ready/
https://www.alda-europe.eu/progetto/shared-green-deal-europe-2022/
https://www.alda-europe.eu/progetto/beware/
https://www.alda-europe.eu/progetto/nevermore/
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