
 
 

 
 

Ambasadorul Tineretului la COP27, „Climate of Change”, a făcut apel la 
justiția climatică  

 
Cu sprijinul a peste 100.000, consorțiul de proiect „Clime Of Change” revendică Justiția Climatică la COP27. 
Acesta din urmă, începând cu 6 noiembrie 2022 în Egipt, reprezintă cel mai important summit la nivel 
mondial privind schimbările climatice, verde și mediu. 

Reprezentanți și delegați din peste 90 de state se adună în orașul egiptean Sharm El-Sheikh, abordând 
actuala criză climatică, găsind în același timp o soluție comună. În acest cadru, societatea civilă este și ea 
mobilizată și solicită acțiuni rapide și concrete: de exemplu, peste 100.000 de persoane iau parte la 
mișcarea #ClimateOfChange pentru a cere justiția climatică! 

Mai detaliat, mii de tineri solicită în mod activ o planetă mai bună, participând astfel la COP27 din Egipt în 
calitate de Ambasador al Tineretului din Europa. Paloma, Fanni, Kamila, Penny și Ema (din Spania, Ungaria, 
Polonia, Grecia și, respectiv, Bulgaria), sunt cei 5 ambasadori care iau măsuri în calitate de activiști 
#ClimateOfChange pe 11 noiembrie, la ora 11.30 EET, într-un eveniment paralel oficial în Egipt! 

Acest rezultat incredibil a fost posibil doar datorită ajutorului și sprijinului unui număr mare de activiști 
pentru climă și justiție socială care s-au alăturat mișcării. Cu toate acestea, care este cererea principală a 
#ClimateOfChange?  
• Menținerea încălzirii globale sub 1,5° prin atingerea neutralității climatice a UE până în 2040. De 

fapt, astăzi obiectivul actual este de a menține încălzirea globală sub 1,5° prin atingerea neutralității 
climatice până în 2050. Cu toate acestea, în ceea ce privește problemele climatice care apar pe tot 
globul, inclusiv în Europa, consorțiul îndeamnă guvernele să adopte măsuri pentru neutralitatea 
climatică care vor avea un impact înainte de 2050. 

• Folosind numai surse de energii regenerabile. 
Guvernele, chiar și în vremuri de criză, nu își pot întoarce fața de la energiile regenerabile curate. Ei 
trebuie să-și mențină obiectivele de a utiliza numai energii regenerabile și să nu mai se bazeze pe 
combustibilii fosili. 

• Ajutând gospodăriile cu venituri mici să treacă de la combustibilii fosili la sursele regenerabile. 
Consorțiul este conștient de dificultățile cu care se vor confrunta unele gospodării pentru a trece la 
soluții de încălzire ecologice. Este important ca povara să fie împărțită în mod echitabil și ca guvernele 
să ia în considerare astfel de probleme. 

• Trecerea către o economie a bunăstării echitabile din punct de vedere social și ecologic. 
Interesele și nevoile societății trebuie să fie mai presus de interesele și nevoile marilor companii. 
Trebuie să existe o schimbare în comportamentul distructiv al oamenilor și în sistemul distructiv de 
producție. 
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• Protejarea persoanelor care migrează din cauza schimbărilor climatice printr-o politică de migrație 
bazată pe drepturile omului. Statele ar trebui să gândească și să implementeze o schemă 
internațională de protecție a migranților care să încurajeze justiția globală. 

• Permiterea participării tinerilor la luarea deciziilor politice. 
Tinerii sunt de cele mai multe ori excluși de la luarea deciziilor, însă viitorul lor va fi în mare parte 
afectat de schimbările climatice. Prin urmare, este necesar să ne asigurăm că vocea lor va fi auzită și că 
vor putea participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul este evitarea unor mecanisme de 
acțiune climatică care să-i excludă pe unii oameni.  

• Convenirea unui mecanism de finanțare în domeniul climei și a unui mecanism privind pierderile și 
daunele. 
Guvernele trebuie să creeze un sistem de reparații prin care țările cele mai bogate să le plătească celor 
mai sărace daunele provocate de industriile lor în aceste țări. Țările bogate trebuie să recunoască 
faptul că au o datorie față de țările mai sărace.  

• Asigurarea protecției interesului superior al copiilor și tinerilor și a drepturilor lor. 
Este o datorie intergenerațională legată de schimbările climatice, deoarece acțiunile generațiilor mai în 
vârstă au consecințe importante asupra generațiilor mai tinere în cel mai rău mod.  

• Apărarea drepturilor femeilor și fetelor și participarea acestora la procesele de luare a deciziilor 
privind schimbările climatice. 
Statele ar trebui să se asigure că femeile participă la luarea deciziilor privind schimbările climatice, 
deoarece acestea tind să fie mai afectate negativ de schimbările climatice decât bărbații. Fiecare 
guvern, inclusiv Uniunea Europeană, trebuie să implementeze acțiuni puternice împotriva decalajului 
climatic de gen și trebuie să sprijine țările terțe în care decalajul este mai profund.  

Cititorii pot afla mai multe despre poziția pe care consorțiul o va adopta la COP27 citind „Poziția politică a 
Consorțiului pentru Schimbările Climatice pentru COP27” 

În general, schimbările climatice afectează oamenii atât în ceea ce privește drepturile omului, cât și în 
propriul comportament al stilului de viață. Guvernele trebuie să pună în aplicare măsuri pentru a se asigura 
că drepturile internaționale ale omului sunt respectate. Prin urmare, prin aderarea la proiectul „Clime Of 
Change”, ALDA își subliniază și mai mult angajamentul pentru un stil de viață durabil, contribuind în același 
timp la dezvoltarea conștientizării cetățenilor cu privire la migrația indusă de climă. 

 *** 
✍️ De acum înainte nu se va mai putea semna petiția pe site-ul climateofchange.info, dar, pentru cei care 
nu au semnat încă petiția și doresc să-și facă vocea auzită, puteți semna prin intermediul change.org 

 

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