Громадянська
конвенція з
питань клімату:
до питання про
вихід з кризи

Хто ми?
Ми, громадяни віком від 16 до 80 років, були залучені до громадянської Конвенції
щодо клімату. У багатьох з нас є діти та онуки; ми турбуємось про них і про майбутні
покоління, прагнемо підготувати їм краще майбутнє і залишити придатну для
життя планету. Наша робота протягом останніх шести місяців була зосереджена на
надзвичайній ситуації, пов’язаній з кліматом, та найбільш прийнятних способах її
вирішення.
Ми, громадяни, представляємо всю різноманітність суспільства. Незважаючи
на різні форми тиску, ми змогли залишить незалежними від уряду та зберегти
об’єктивність і неупередженість, опитуючи усіх навколо нас. Наші точки зору часом
не збігалися, але нам вдалося вислухати один одного, дійти спільного висновку і
створити разом пропозиції, які, на нашу думку, є справедливими та своєчасними.

Чому ми звертаємося до вас?
Хоча остаточне завершення нашої роботи відкладається через кризу зі здоров’ям
людства, а деякі з нас знаходяться на передовій, нам видається важливим звернутися
до вас саме сьогодні.
Ми звертаємося до вас, тому що криза, яку ми переживаємо, очевидно, пов’язана
зі змінами клімату та деградацією навколишнього середовища.
Так само, як хвороба є загрозою для нашого здоров’я, зміни клімату є загрозою для
нашої планети та її екосистем.
Втрата біорізноманіття, руйнування природного середовища є свідченнями
екологічної кризи, але вони також є факторами сьогоднішньої кризи в галузі
охорони здоров’я. Збільшення обсягів міжнародної торгівлі та наш спосіб життя
прискорюють поширення епідемії, а також можуть поглибити кліматичну кризу.
Завтра всі ці фактори можуть збільшити ризики для здоров’я та соціальну нерівність.
Криза КОВІД-19 примушує нас поставити питання про наслідки майбутньої кризи з
екології. Заходи, які будуть вжиті для виходу з цієї ситуації, не повинні ні в якому разі
прискорювати зміни клімату.
Ми звертаємося до вас, тому що це наш обов’язок як учасників Конвенції.
Події, які ми переживаємо сьогодні, ставлять під сумнів наш спосіб життя:
їжа, пересування, житло, робота, виробництво та споживання. Наше життя
перевернулось з ніг на голову і примушує переглянути наші пріоритети, потреби
та щоденну поведінку.
Ми звертаємося до вас, тому що це наш обов’язок як учасників Конвенції.
Незважаючи на те, що криза КОВІД-19 виникла раптово і ми до неї не були готові, ми
вважаємо, що потрібно діяти, зробити свій внесок та прискорити вихід з кризи. Хоча
наша робота ще не завершена і ми повинні проголосувати, але Конвенція з питань
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клімату вже встигла підготувати свої пропозиції. В умовах надзвичайної ситуації
деякі наші заходи сприятимуть економічному одужанню, скороченню викидів газів
парникового ефекту і, безперечно, покращать наше здоров’я та добробут, при
цьому враховуючи інтереси самих незахищених верств населення.
Учасники Конвенції з питань клімату вирішили передати Президентові Республіки
та Уряду частину своєї роботи (близько третини) в її теперішньому вигляді, з
можливими поправками або уточненнями, не чекаючи її перекладу на мову законів,
повністю або у стилій версії відповідно до вибору членів Конвенції.
Ці пропозиції ще не ухвалено офіційно, Конвенція повинна продовжити свою
роботу, ми вирішили не ділитися ними з французьким суспільством, oчікуючи
остаточний та повний звіт, який буде оприлюднено пізніше.

Які повідомлення ми
надсилаємо лідерам, що
розробляють стратегії виходу з
кризи ?
Ми сподіваємось, що вихід із кризи, який буде проходити під керівництвом
органів державної влади, не завдасть шкоди клімату, людям та біорізноманіттю.
Ми просимо не повторювати попередні помилки. Важливо уникнути помилок,
допущених під час кризи 2008 року, які спричинили, зокрема, інвестиції у видобуток
палива та галузі, шкідливі для навколишнього середовища. Безпрецедентна
ситуація, яку ми переживаємо сьогодні, змушує нас думати, навпаки, про те, як
об’єднати економіку та навколишнє середовище.
У жодному разі короткострокові заходи, які можуть дати швидкий ефект, не повинні
суперечити довгостроковим планам: поточні рішення мають бути частиною
загальної програми, приносити користь протягом тривалого часу, не порушувати
принципів соціальної справедливості, не шкодити бідним верствам суспільства.
Ми закликаємо наших керівників, які приймають рішення, проявити політичну
відповідальність та прийняти сміливий вибір для майбутнього блага.
Стратегія виходу з кризи повинна бути спрямована на нову модель суспільства;
яка дозволить нам зупинити дії, руйнівні для нашого оточення, нашого суспільства
та людства. Отже, ми повинні прагнути закласти основи більш справедливого та
стабільного суспільства, упроваджуючи спосіб життя, який ми хочемо отримати в
майбутньому.
Ця криза не повинна спричинити кліматичну кризу, наслідки якої також можуть
бути дуже серйозними.
Ми хочемо, щоб стратегія виходу з кризи підготувала нас до майбутнього, тобто
до нової економічної та соціальної моделі, більш людяної та більш стійкої перед
майбутніми кризами, якими б вони не були.
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Сьогоднішня ситуація, незважаючи на її катастрофічну природу, вказує на
необхідність переходу від нашої промислової системи, яка виробляє багато газів
парникового ефекту та знищує біорізноманіття, до більш доброчесної, гуманної та
сталої системи. Досвід помірності у споживанні під час карантину показав, наскільки
кожен з нас може жити більш відповідально і як здатні реагувати французи на
надзвичайні ситуації.
Рішення, які будуть прийняті завтра, повинні бути логічною частиною програми
тривалого сталого розвитку. Для цього ми рекомендуємо розпочати зменшення
залежності Франції від імпорту, сприяння зайнятості у Франції та зменшення
викидів газів парникового ефекту.
Хоча обсяги світової торгівлі продовжують зростати протягом останніх років,
нинішня криза чітко вказує, що необхідно перенести діяльність стратегічних секторів
до країни для забезпечення продовольчої, медичної та енергетичної безпеки.
Франція повинна стати екологічною моделлю, здатною активізувати боротьбу за
екологію на міжнародному рівні.
Ми вимагаємо, щоб фінансування, залучене для виходу з кризи, було соціально
прийнятним, спрямованим на екологічні рішення, та щоб інвестиції були
зосереджені в майбутньому на галузях, які враховують питання збереження
клімату.
Плани відновлення, які будуть розроблені після виходу з кризи, задіють важливі
фінансові механізми, передбачають значні внески в економіку, тому необхідно
стежити за тим, щоб збільшення інвестицій значною мірою було спрямовано на
екологічний перехід та враховувало інтереси найбільш уразливих верств населення.
Ми усвідомлюємо, що така зміна нашої моделі не може відбуватися лише на
національному рівні. Перебудова міжнародних відносин повинна здійснюватися
в дусі соціальної справедливості і сприяти розвитку міжнародного
співробітництва на користь клімату.
Зіткнувшись з кризою, яку ми переживаємо, необхідно ще раз усвідомити важливість
міжнародної солідарності для ефективності дій. Ризик напруги та національного
самозамкнення став очевидним під час боротьби з епідемією КОВІД-19. У цьому
контексті ще більш необхідним є об’єднання навколо великих європейських
проектів, щоб поширити заклик до миру та єднання. Боротьба проти зміни клімату
дуже важлива, вона потребує дій та допомоги всіх країн-членів співдружності.
Ця криза стосується нас усіх, і вона буде вирішена лише спільними зусиллями,
із залученням громадян до підготовки рішень та їх прийняття. Участь громадян
дуже важлива, ми щодня бачимо це в ініціативах солідарності, які відбуваються
по всій Франції, щоб ми могли продовжувати жити майже нормально. Сьогодні
ідеальний час вислухати та врахувати побажання громадян щодо побудови
майбутнього суспільства.
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