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Звернення Climate Action Network International до світових лідерів
Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!
Генеральний Секретар ООН Пан Гі Мун, розпочинаючи 2 вересня 2009 року свій візит в
Арктику, сказав:
«Я звертаюсь до всіх мешканців світу, а особливо до світових лідерів, з проханням
прийняти термінові дії задля боротьби з глобальною зміною клімату. Якщо ми не приймемо
активних дій вже сьогодні, ми будемо глибоко жалкувати за майбутнє людства та за майбутнє
нашої планети Земля»
CAN-international - це міжнародна мережа, яка складається з 480 екологічних громадських
організацій, що працюють в сфері зміни клімату. Робоча група громадських організацій зі зміни
клімату (РГ ПЗК), яка є асоціацією з 18 українських екологічних громадських організацій, є
членом CAN-international. Ми звертаємось до Вас та до Вашої моральної відповідальності за
майбутнє планети.
Виживання людства знаходиться на критичній грані, а час швидко спливає. Залишилось
менше 80 днів до П’ятнадцятої Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, яка
відбудеться на початку грудня.
У вересні на зустрічі лідерів країн-членів ООН з Генеральним Секретарем та на інших
заходах, в яких Ви будете приймати участь, ми закликаємо Вас бути рушійною політичною
силою необхідною для забезпечення успішного результату переговорів в Копенгагені.
Ми закликаємо Вас показати Вашу небайдужість до результатів переговорів. По-перше,
шляхом зміни офіційної позиції України на переговорах задля уникнення перешкод протягом
укладання пост-Кіотської угоди до Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату ( UNFCCC). Подруге, шляхом особистої участі у саміті у Копенгагені задля впливу на успішний результат
переговорів.
Основні засади нової планетарної угоди задля попередження глобальної зміни клімату
добре відомі:
1) значні зобов’язання зі зменшення викидів парникових газів для розвинених країн (до них
також відноситься Україна) що найменше на 40% від рівня 1990 року до 2020 року, які
повинні бути досягнуті на національному рівні.
2) адекватні та плановані фінансові зобов’язання розвинених країн щодо забезпечення
низько вуглецевого розвитку країн, що розвиваються, задля боротьби зі зміною клімату. У
2009 році дослідженнями світових експертів встановлено, що для забезпечення низько
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вуглецевого розвитку країн необхідно приблизно 500 млрд. доларів США. CANІinternational вважає, що хоча б 150 млрд. доларів США повинні надходити з бюджетів
розвинених країн. Кошти будуть координовані через механізми, що будуть гарантувати їх
використання за призначенням, так само як торгівля на аукціоні міжнародними дозволами
на викиди.
3) повноцінна система співпраці по технологіям задля сталого розвитку, подолання бідності
та забезпечення доступу до відновлювальних джерел енергії для всіх. Механізм Співпраці
по Технологіям, встановлений Рамковою Конвенцією ООН зі зміни клімату (UNFCCC),
регулює створення та імплементацію Глобальних Технологічних Цілей та Програми
Технологічних Дій на світовому та національному рівні, які є необхідними для
забезпечення досягнення сталого розвитку.
4) глобальна Конвенція Дій з Адаптації забезпечує підтримку для країн, що розвиваються,
задля їх адаптації до змін клімату, зменшення вразливості, зменшення втрат та руйнувань
від наслідків глобальної зміни клімату, впливу яких вже не уникнути.
5) офіційне зобов’язання постійно та швидко регулювати дії задля попередження зміни
клімату у відповідності до останніх наукових досліджень. Ці зобов’язання будуть
реалізовуватись протягом 5ти річного періоду та підтверджуватись науковими
дослідженнями.
У виконання Вашої моральної відповідальності за майбутнє наступних поколінь ми
закликаємо Вас показати особливу підтримку вище перерахованих основних засад у Вашій
позиції на саміті ООН, так само як і на інших заходах, які стосуються переговорів та прийняття
рішень у Копенгагені.
Від Робочої групи громадських організацій зі зміни клімату додається коментар до
проекту офіційної позиції України на переговори в Копенгагені.
З повагою,
Climate Action Network International
а також,
Голова Робочої Групи з питань зміни клімату

Ірина Ставчук

2

