
Молодіжні Амбасадори “Клімат змін” на COP27 закликають до
кліматичної справедливості

За підтримки понад 100 000 людей консорціум проекту «Climate Of Change» виступає за
кліматичну справедливість на COP27. Останній, який розпочнеться 6 листопада 2022 року в
Єгипті, є найважливішим всесвітнім самітом із питань зміни клімату, екології та навколишнього
середовища.

Представники та делегати з більш ніж 90 держав збираються в єгипетському місті
Шарм-Ель-Шейх, розглядаючи поточну кліматичну кризу та знаходячи спільне рішення. У
цьому контексті громадянське суспільство також мобілізується та закликає до швидких і
конкретних дій: наприклад, понад 100 000 беруть участь у русі #ClimateOfChange, щоб вимагати
кліматичної справедливості!

Більш детально, тисячі молодих людей активно закликають до покращення ситуації на
планеті, таким чином беручи участь у COP27 в Єгипті як Молодіжні Амбасадори Європи.
Палома, Фанні, Каміла, Пенні та Ема (з Іспанії, Угорщини, Польщі, Греції та Болгарії відповідно)
— це 5 послів, які беруть участь у активних діях як активістки #ClimateOfChange 11 листопада об
11:30 EET на офіційному паралельному заході в Єгипті!

Цей неймовірний результат став можливим лише завдяки допомозі та підтримці величезної
кількості активістів підтримки клімату та соціальної справедливості, які приєдналися до руху. І
все ж, який головний заклик #ClimateOfChange?

● Утримання рівня глобального потепління нижче 1.5°шляхом досягнення EU
кліматичної нейтральності ЄС до 2040. Фактично, нинішня мета полягає в тому, щоб
утримати глобальне потепління на рівні нижче 1,5° шляхом досягнення кліматичної
нейтральності до 2050 року. Однак щодо кліматичних проблем, що виникають у
всьому світі, включаючи Європу, консорціум закликає уряди прийняти заходи щодо
кліматичної нейтральності, які матимуть вплив до 2050 року.

● Використання лише відновлюваних джерел енергії.
Уряди навіть під час кризи не можуть відвернутися від чистих відновлюваних джерел
енергії. Вони повинні дотримуватися цілей використання лише відновлюваних джерел
енергії та припинити покладатися на викопне паливо.

● Допомога домогосподарствам з низьким доходом у переході від викопного
палива до відновлюваного.
Консорціум усвідомлює труднощі, з якими зіткнуться деякі домогосподарства при
переході на екологічно безпечні рішення для опалення. Важливо, щоб тягар
розподілявся справедливо і щоб уряди брали до уваги такі питання.

● Перехід до економіки соціального та екологічного добробуту.
Інтереси та потреби суспільства мають бути вище інтересів та потреб великих компаній.



Необхідно змінити деструктивну поведінку людей і систему, орієнтовану на
деструктивне виробництво.

Громадянське суспільство та консорціум “Клімат змін” у Шарм-ель-Шейху за
кліматичну справедливість

● Захист мігрантів, спричинених зміною клімату, через міграційну політику,
засновану на правах людини.
Держави повинні продумати та запровадити міжнародну схему захисту мігрантів, яка
сприятиме глобальній справедливості.

● Залучення молоді до прийняття політичних рішень.
Молодь більшу частину часу виключена з процесу прийняття рішень, однак на її
майбутнє значною мірою вплине зміна клімату. Тому необхідно переконатися, що їхній
голос буде почутий і вони зможуть брати участь у процесі прийняття рішень. Мета
полягає в тому, щоб уникнути механізмів кліматичних заходів, які виключатимуть
деяких людей.

● Узгодження механізму кліматичного фінансування та механізму збитків та втрат.
Уряди повинні створити систему відшкодування, за якої найбагатші країни
відшкодовуватимуть найбіднішим за збитки, завдані їхніми промисловими
підприємствами цим країнам. Багаті країни повинні визнати, що вони мають борг перед
біднішими країнами.

● Забезпечення захисту найкращих інтересів та прав дітей та молоді.
Це борг між поколіннями, пов’язаний зі зміною клімату, оскільки дії старших поколінь
мають важливі наслідки для молодих поколінь у найгірший спосіб.

● Захист прав жінок і дівчат та їх участь у процесах прийняття кліматичних рішень.
Держави повинні забезпечити участь жінок у прийнятті рішень щодо зміни клімату,
оскільки вони, як правило, зазнають більш негативного впливу, ніж чоловіки. Кожен
уряд, включно з Європейським Союзом, повинен вести рішучі дії проти кліматичного
гендерного розриву та підтримувати треті країни, де цей розрив є більш глибоким.

Читачі можуть дізнатися більше про позицію консорціуму на COP27, прочитавши «Політичну
позицію Консорціуму зі зміни клімату для COP27».

Загалом зміна клімату впливає на людей як з точки зору прав людини, так і в їх власному
способі життя. Уряди повинні вжити заходів для забезпечення дотримання міжнародних прав
людини. Таким чином, приєднавшись до проекту “Клімат змін”, ALDA ще більше підкреслює
свою прихильність до сталого способу життя, одночасно сприяючи розвитку обізнаності
громадян про міграцію, спричинену кліматом. 

***
✍ Відтепер не можна буде підписати петицію на веб-сайті environmentalofchange.info, але для
тих, хто ще не підписав петицію та хоче, щоб їхню думку було почуто, ви можете підписати
через change.org

https://www.alda-europe.eu/progetto/climateofchange/
https://www.change.org/p/stop-al-cambiamento-climatico-via-al-clima-di-cambiamento

