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29. noiembrie 2019 / Ziua pentru acțiune climatică

CEREM DECLARAREA STĂRII DE URGENȚĂ CLIMATICĂ
ȘI ADOPTAREA URMĂTOARELOR REVENDICĂRI

Stimată doamnă Primar, stimate doamne și domni consilieri,
Noi, tinerii din Sibiu, vă cerem dumneavoastră ca responsabili pentru administrația orașului
nostru,
ca schimbările climatice să fie un subiect prioritar pe agendă care influențează toate deciziile
dumneavoastră.

Cerem promovarea ECO-Educației pentru toate păturile sociale din oraș și promovarea
conceptului de ȘCOLI SUSTENABILE
 regândirea programelor școlare în vederea crizei climatice, studierea acesteia în mod
interdisciplinar și implicarea elevilor în luarea deciziilor.
 investiții în recalificarea profesorilor și adaptarea ecologică a școlilor.
 implementarea unor centre locale de discuții și calificarea unor formatori din comunitate
care să colaboreze cu cetățenii pentru găsirea de soluții.

Cerem multe spații verzi






fiecare cetățean să ajungă într-un parc în 3 minute.
crearea așa-ziselor ”Pocket Parks” atât în piețele centrale cât și în cele mai mici spații
între blocuri.
crearea unui cordon verde în jurul orașului cu posibilități de practicare a sportului.
crearea unei zone de agrement curat de-a lungul Cibinului.
protejarea ecosistemelor rămase și a biodiversității, regenerarea mediului.

Cerem formularea de obiective de dezvoltare durabilă, astfel încât Sibiul să devină un
oraș neutru referitor la gazele de seră până în anul 2030.
Asta include:
 participarea orașului nostru la rețeaua Green Cities Europe sau la alte rețele similare,
pentru a implementa și la noi modele de succes din alte orașe.
 trecerea la 100% energie din surse regenerabile până în 2030.
 implemenatarea unei infrastructuri pentru o economie cu zero emisii de gaze cu efect
de seră - spre exemplu, îmbunătățirea cadrului pentru reciclare, compostare și
reducerea risipei alimentare, susținerea agriculturii ecologice.
 stimularea transportului urban alternativ prin dezvoltarea de trasee adiționale de
biciclete pe toată suprafața orașului, inclusiv Șelimbăr; și asigurarea de trasee sigure de
bicicletă pentru transportul zilnic al elevilor la școală.

