
COP27: активна відданість ALDA планеті, її видам та людям

Всесвітній кліматичний саміт COP27 стартував в Шарм-Ель-Шейху (Єгипет), і триватиме з 6 по
18 листопада 2022 року. Це Конференція сторін, усіх тих, хто підписав Рамкову Конвенцію ООН
про зміну клімату (UNFCCC). 

Конференції ООН зі зміни клімату є одними з найбільших міжнародних зустрічей у світі.
Крім того, зміна клімату та шкода навколишньому середовищу є актуальними проблемами в
усьому світі, оскільки їхні наслідки вже відчуваються. З цієї причини існує потреба швидше та
комплексніше адаптуватися та досягти кращого для всього світу за допомогою стратегії
стійкості та кліматичної нейтральності.

Оскільки наслідки зміни клімату відчувають усі, але перш за все найбільш вразливі верстви
населення, усі громадяни повинні залучатися та вживати заходів через ініціативи, які сприяють
екологічній політиці та політиці сталого розвитку. Таким чином, організації громадянського
суспільства (ОГС) відіграють головну роль у підвищенні обізнаності громадян щодо зміни
клімату, підходячи до дій «зеленого переходу» в процесі участі.

Робота ALDA у сфері навколишнього середовища та зміни клімату зосереджена на конкретних
темах, таких як зміна клімату в міських і сільських районах, пом’якшення ризиків повеней,
екологічне управління, збереження біорізноманіття та стійкі агропродовольчі системи. У цьому
контексті ALDA робить внесок у покращення екологічного врядування як на місцевому, так і на
міжнародному рівнях через інтенсивний процес діалогу та спілкування між політиками,
діячами громадянського суспільства та практиками.

Очікується, що після минулорічної конференції на COP27 країни продемонструють, що вони
перебувають у новій ері впровадження, перетворивши свої зобов’язання за Паризькою угодою
в дії. Яка роль ALDA та який внесок у її роботу в межах кліматичних цілей Конференції?

Відданість ALDA проявляється в реалізації різноманітних проектів!

Ініціативи та проекти ALDA згідно з COP27

Почнемо з проекту “Клімат змін”, девіз якого “Припиніть зміну клімату, почніть
#ClimateOfChange!”. Це загальноєвропейська кампанія з побудови кращого майбутнього для
мігрантів, які були вимушені змінити життя через зміну клімату, і які представляють собою
людське обличчя зміни клімату. Проект залучає молодих громадян ЄС до підтримки політики
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та дій у сфері розвитку для боротьби зі зміною клімату як рушійною силою нелегальної міграції
та вимушеного переміщення по всьому світу.

У рамках проекту однією з цілей був збір підписів під петицію, яку 5 послів молоді передали
політикам під час COP27. Петиція набрала неймовірну кількість підписів у 105 113 осіб, що
стало можливим завдяки тисячам людей, які приєдналися до руху.

Проект “READY” спрямований на посилення соціально-екологічної обізнаності та підвищення
потенціалу молодих бенефіціарів. Завдяки темі екологія, молоді бенефіціари розвиватимуть
навички проведення кампаній, управління проектами, комунікації, адвокації тощо.

Більше того, нещодавно реалізований проект “СПІЛЬНА ЗЕЛЕНА УГОДА”, має на меті
просувати спільні дій щодо реалізації ініціатив «Зеленої угоди» по всій Європі, надаючи
інструменти Соціальних і Гуманітарних наук (SSH) для підтримки впровадження 8 сфер політики
«Зеленої угоди» ЄС на місцевому та регіональному рівнях.

Переходимо до проекту “LIFE BEWARE”, який зосереджується на досягненні глобальної стратегії
адаптації клімату до ризику затоплення, збільшення інфільтрації та накопичення води в
міських і сільських районах шляхом активного залучення місцевих громад.

Серед інших проектів, проект “NEVERMORE” має намір підтримувати передові дослідження в
галузі кліматології та кліматичної політики. Він спрямований на розробку інтегрованої спільної
системи оцінювання, адаптованої до потреб різних зацікавлених сторін і кінцевих користувачів
(державних і приватних суб’єктів, осіб, які приймають рішення, і громадян).

ALDA бере активну участь у темах COP27 з багатьма іншими проектами та ініціативами, про які
ще належить дізнатися. Усі вони також спрямовані на досягнення цілей Порядку денного на
період до 2030 року, кожен зосереджений на одній або кількох ЦСР, намагаючись перетворити
їх на конкретні дії.

Корисні посилання, пов'язані з ALDA та COP27: 

Діючі проекти ALDA 

Амбассадори ClimateofChange на COP27

Стартова зустріч NEVERMORE
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