Позиційний документ Національної молодіжної ради України
“Молодь і екологія”
Зміна клімату є найбільшим викликом людству у двадцять першому
столітті. Вона загрожує різким погіршенням як природних, так і
соціально-економічних
умов
існування,
неможливістю
вести
усталений спосіб життя та господарювання, неконтрольованою
міграцією, посиленням боротьби за природні ресурси, і, навіть,
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жорстокими міждержавними конфліктами.
Рішуче занепокоєні змінами клімату громадяни розвинутих країн світу
та Європи, за даними євробарометру 93% громадян ЄС вважають, що
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зміни клімату є "серйозною проблемою".
Відповідаючи на
занепокоєння громадян ЄС щодо клімату, Європейська Комісія
пропонує ЄС передбачити більше одного трильйона євро на питання
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клімату на період 2021–2027 років.
Разом з тим, питання клімату в Україні не хвилюють пересічних
громадян, а відтак і органи влади: лише 16,3% українців вважають
питання зміни клімату пріоритетним в контексті нагальних
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екологічних питань. Проте статистика серед молоді зовсім інша,
українська молодь погоджується в тому, що зміна клімату є загрозою
для добробуту та безпеки людства, 48% респондентів називають зміну
клімату конкретною загрозою, інші 46% вважають, що зміна клімату
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загрожує світові “певною мірою”.
Молодь та діти - та частина суспільства, на життя якої зміни клімату
впливають найбільше. Екологічна ситуація загалом, та зміна клімату
зокрема ставить під загрозу майбутній економічний розвиток і
самореалізацію молоді. Саме тому молоді люди по всьому світу
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сприймають кліматичні дії як головний пріоритет світової політики.
Світом ширяться протести молоді, що виходять на вулиці, вимагаючи
від політиків старої генерації дій для подолання кліматичної кризи. На
масових акціях "П'ятниці заради майбутнього", "Четвер для клімату" та
"Клімат молоді" - кожного тижня збираються тисячі молодих людей.
У 2016 році й Україна зробила перший крок у боротьбі зі зміною
клімату, ратифікувавши Паризьку кліматичну угоду, що передбачає
недопущення зростання глобальної середньої температури більше
1,5°C відносно показників до початку промислової революції. Для
цього Україна, так само як інші підписанти, до 2050 року повинна
практично повністю відмовитися від викопного палива в усіх секторах
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економіки і перейти на відновлювальні джерела енергії. Проте, на
якому етапі цього переходу знаходиться наразі Україна, широкому
загалу невідомо.
У зв’язку з цим, Національна молодіжна рада України рекомендує
відповідальним органам влади:
- Розробити Національний план дій з попередження та адаптації
до зміни клімату відповідно до Концепції державної кліматичної
політики, і розробити закон, що зобов’язував би місцеві
територіальні громади мати власні локальні плани дій,
розроблені робочою групою, з обов’язковою квотою
представників молодіжних громадських організацій, щодо
попередження та адаптації до зміни клімату, що випливають з
Паризької угоди відповідно до Цілі сталого розвитку №13,
дотримання яких передбачено відповідним Указом Президента
України;
- Публічно відзвітувати про роботу, що ведеться в рамках
виконання Україною “Паризької кліматичної угоди” та про плани
стосовно її імплементації;
- Запровадити систему сортування сміття у всіх навчальних
закладах для формування відповідної звички серед учнів та
студентів, а також мінімізувати відходи;
- Розробити та впровадити програму утеплення, що
передбачатиме поступовий перехід державних закладів на
відновлювальні види опалення та електроенергії;
- Запровадити та забезпечити достатнє фінансування конкурсу
молодіжних екологічних ініціатив та стартапів при Міністерстві
енергетики та захисту довкілля Залучити представників
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-

молодіжних громадських організацій та спілок до аналізу
прогнозних і програмних документів з питань екології з
урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030
року згідно з Указом Президента №722/2019.
Створити умови для розвитку зеленого міста та екологічного
транспорту

