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Cuvânt-înainte

Schimbările climatice reprezintă o provocare definitorie pentru umanitate în secolul 
XXI și ne aflăm acum într-un moment critic: trebuie să le oprim și pentru aceasta 
este nevoie de eforturi imense din partea tuturor țărilor și a tuturor actorilor.

Participarea activă a tuturor membrilor societății – întreprinderi, cercetători, 
consumatori, comunități și cetățeni și organizațiile acestora – este fundamentală 
pentru accelerarea tranziției către neutralitatea climatică. Pentru aceasta, trebuie 
să se treacă de la consultări și de la implicarea în sens descendent la un model de 
proiectare și de creare în comun, precum și de capacitare. Este nevoie de un dialog 
direct privind importanța tranziției la societăți mai sustenabile și la comunități mai 
sănătoase.

Pandemia de COVID-19 a arătat că unirea forțelor și coordonarea răspunsurilor 
prezintă o valoare adăugată. Exemplele pozitive sunt esențiale pentru a implica 
persoanele și organizațiile în demersul de combatere a schimbărilor climatice, 
pentru a le da încredere că bătălia nu este nicidecum pierdută.

Exemplele remarcabile de implicare a societății civile evidențiate în broșură 
demonstrează, fără nicio urmă de îndoială, că se dorește o schimbare, că 
concetățenii noștri au numeroase idei și că deținem cunoștințele necesare pentru 
a transforma acest deziderat în realitate. Provocarea este una comună și îi putem 
face față doar lucrând împreună. Să folosim ceea ce am învățat din criza provocată 
de pandemia de COVID-19 și să folosim redresarea ca pe o șansă de a combate 
criza climatică. Încă avem timp să prevenim unele dintre cele mai grave consecințe 
și să ne pregătim pentru ceea ce urmează.

Îi felicităm sincer pe câștigătorii Premiului pentru societatea civilă pentru 2021 și le 
mulțumim tuturor candidaților și celor care au popularizat premiul.

Cillian Lohan
Vicepreședinte al CESE
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Către o tranziție justă

În calitate de voce a societății civile organizate din Europa, Comitetul Economic și Social European (CESE) 
reunește angajatori, sindicate și diferitele interese reprezentate în mediul economic, civic, profesional 
și cultural. Permițându-le organizațiilor societății civile din statele membre să își exprime punctele de 
vedere la nivel european, CESE contribuie la consolidarea legitimității democratice și a eficacității Uniunii 
Europene și la asigurarea unei cât mai bune adecvări a legislației și politicilor europene la circumstanțele 
economice, sociale și civice de pe teren.

De peste 60 de ani, Comitetul a stimulat dialogul și consensul între sectoarele ce reprezintă societatea 
europeană. Membrii CESE reprezintă o gamă vastă de interese: organizații comunitare și de tineret, 
asociații profesionale și ale consumatorilor, activiști de mediu, asociații ale persoanelor cu dizabilități și 
multe altele.

În 2006, pentru a recunoaște eforturile depuse de societatea civilă în domeniul identității și cetățeniei 
europene, CESE a lansat Premiul anual pentru societatea civilă. Acest premiu în valoare de 50 000 EUR 
se axează, în fiecare an, pe o altă temă. Politicile climatice sunt tema acestui an, fiind vizate inițiative 
creative și inovatoare care promovează o tranziție justă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezilientă la schimbările climatice.

CESE a primit peste 50 de candidaturi din 24 de state membre ale UE. Acestea dau dovadă de valoare 
și de creativitate în diferite domenii, precum reîmpădurirea, turismul sustenabil, înverzirea zonelor 
industriale, activismul în domeniul tineretului, incluziunea persoanelor cu dizabilități și răcirea orașelor 
supraîncălzite. Broșura de față prezintă cele cinci proiecte câștigătoare și abordările inovatoare pe care le 
adoptă organizațiile societății civile cu scopul de a gestiona situația de urgență climatică.

Un sondaj Eurobarometru publicat în iulie 2021 arată că, în opinia cetățenilor europeni, schimbările 
climatice reprezintă cea mai gravă problemă cu care se confruntă omenirea. Schimbările climatice 
ne amenință pe toți, dar au cele mai dăunătoare efecte asupra celor mai vulnerabile și marginalizate 
persoane din societate. Prin urmare, este esențial ca tranziția către o economie mai verde să nu lase 
pe nimeni în urmă.

CESE sprijină cu fermitate Pactul verde european: strategia ambițioasă pentru a asigura 
sustenabilitatea economiei UE, pentru a atinge neutralitatea climatică în Europa până în 2050 și 
pentru a asigura că tranziția este justă și favorabilă incluziunii. Aceste ambiții nu vor fi atinse doar de 
către factorii de decizie de la nivelul UE. Respectarea promisiunilor este o responsabilitate colectivă, 
care impune colaborarea între guverne, întreprinderi și societatea civilă și o participare activă la 
nivelul acestora. Indiferent dacă este vorba despre sectorul agricol, consumatori, tineret, profesiile 
liberale sau organizațiile sociale, fiecare sector socioeconomic trebuie să fie capacitat să joace un rol 
în proiectarea și în punerea în aplicare a soluțiilor.

Este timpul pentru cooperare

Sondaj Eurobarometru: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
Pactul verde european: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
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Angajamentul și ambiția cetățenilor

Prin activitatea sa, CESE urmărește să consolideze vocea și implicarea societății civile. Pactul verde 
european – o inițiativă prin care UE invită comunitățile și organizațiile să contribuie la conturarea 
unei Europe mai verzi și mai sustenabile – se va axa pe acțiuni de sensibilizare și pe sprijinirea 
acțiunilor, consolidând totodată inițiativele existente și capacitând cetățenii să sprijine schimbările 
sistemice. CESE a solicitat ca pactul să permită luarea de măsuri în domeniul climatic prin educație, 
consolidarea capacităților, eliminarea barierelor și facilitarea accesului la finanțare.

Ținând cont de aceste aspecte, Comitetul a publicat numeroase articole și avize pe tema schimbărilor 
climatice și a urgenței cu care trebuie abordată această problemă. Din punctul nostru de vedere, 
cetățenii au dreptul la un mediu sănătos și au dreptul să se aștepte ca guvernele lor să ia măsuri.

În avizul său din ianuarie 2021, CESE a insistat asupra intensificării eforturilor de a atinge 
obiectivele intermediare corespunzătoare ambițiilor climatice ale UE pentru 2030, asupra 
accelerării procesului și asupra centrării acestuia pe cetățeni. Dacă acest deziderat eșuează, 
obiectivul UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050 este pus în 
pericol. Înaintea Summitului liderilor privind clima din aprilie 2021, CESE a solicitat o abordare 
ambițioasă și sistemică, pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă.

De asemenea, Comitetul a solicitat o implicare sporită din partea tineretului în activitățile de 
construire a unui viitor mai sustenabil. Punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă 
ale ONU prin Pactul verde european necesită o abordare nouă, intergenerațională, și un model de 
guvernanță mai favorabil incluziunii, plasând tinerii în centrul strategiilor climatice. Evenimentul 
Your Europe, Your Say, organizat de CESE în 2021 după modelul summitului COP-26, i-a invitat pe 
elevi să își împărtășească ideile privind gestionarea crizei climatice și atingerea obiectivelor pentru 
2050. În iulie  2021, Comitetul a organizat prima masă rotundă la care au participat activiști din 
domeniul tineretului și factori de decizie de la nivelul UE, pentru a discuta politici climatice și de 
sustenabilitate. Pentru prima dată, din delegația CESE la COP26 din noiembrie 2021 a făcut parte 
un delegat pentru tineret.

„Discuțiile și dialogul sunt esențiale, însă măsura reală a succesului acestei propuneri va fi modul în 
care îi arătăm societății civile că tineretul a fost ascultat și că s-au luat măsuri în consecință. Europa 
și, de altfel, întreaga lume au nevoie de ambiție, de spirit de conducere și de acțiune”, a spus Cillian 
Lohan, vicepreședinte al CESE.

Provocarea de a răspunde în mod eficace la criza climatică abia a început. 
Însă, după cum arată candidaturile la premiul CESE de anul acesta, 
cetățenii din întreaga UE sunt deciși să facă față provocării și să 
asigure un viitor mai verde și mai echitabil pentru toți.

Avizul său din ianuarie  2021: https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/stepping-europes-climate-
ambition-communication

CESE a solicitat o abordare ambițioasă și sistemică: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/adaptation-climate-change-vital-
protecting-european-citizens-lives-and-livelihoods-eesc-calls-ambitious-and-systemic

A solicitat o implicare sporită din partea tineretului: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/without-youth-climate-strikes-
europe-would-not-have-green-deal-today-its-time-now-give-youth-seat-table-stresses-eesc

https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/stepping-europes-climate-ambition-communication
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/adaptation-climate-change-vital-protecting-european-citizens-lives-and-livelihoods-eesc-calls-ambitious-and-systemic
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/adaptation-climate-change-vital-protecting-european-citizens-lives-and-livelihoods-eesc-calls-ambitious-and-systemic
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/without-youth-climate-strikes-europe-would-not-have-green-deal-today-its-time-now-give-youth-seat-table-stresses-eesc
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Cele cinci proiecte câștigătoare 
Premiul I: Grootouders voor het Klimaat  
(„Bunicii pentru climă”) – BELGIA

În Belgia există 2,4 milioane de bunici, iar activele persoanelor în vârstă se ridică la aproximativ 
910 miliarde EUR. Grootouders voor het Klimaat încearcă să valorifice aceste active și să le investească 
într-un viitor mai sustenabil. Grupul este o asociație de bunici din Flandra, regiunea vorbitoare de 
flamandă din Belgia, care colaborează cu mișcarea „Tineretul pentru climă” și cu alte organizații de mediu 
pentru a îmbunătăți sprijinul pentru o politică climatică ambițioasă și echitabilă la orice nivel politic. 
Câștigarea premiului CESE înseamnă un sprijin moral și financiar semnificativ pentru campania grupului.

Acesta pornește de la premisa că toată lumea poate contribui la abordarea schimbărilor climatice și 
că generația vârstnică poate constitui o parte importantă a soluției. În acest scop, grupul promovează 
conștientizarea aspectelor climatice în rândul bunicilor și alfabetizarea financiară a elevilor, încurajează 
comportamentul financiar sustenabil al investitorilor și al instituțiilor și solicită guvernelor și băncilor să 
treacă la o finanțare sustenabilă și la o societate neutră din punct de vedere climatic.

Campania sa, „Economiile noastre pentru viitorul lor”, a fost lansată în martie 2021. Au urmat apoi 
o analiză aprofundată, un videoclip de campanie, scrisori deschise, o serie de întâlniri și site-ul 

web onzecenten.be. Pe baza cunoștințelor acumulate pe parcursul acestui proces, grupul 
efectuează o analiză climatică ce le va permite bunicilor să își definească obiectivele 

în materie de sustenabilitate, să își evalueze portofoliul și să discute cu familia și cu 
intermediarii financiari despre posibilitatea de ași redirecționa economiile către proiecte 
mai sustenabile.

„Suntem mândri de cercetările realizate și de datele analizate în ceea ce privește 
potențialul impact financiar al faptului că persoanele de peste 55 de ani efectuează 

investiții mai sustenabile”, spune purtătorul de cuvânt, Guy De Koninck. „Suntem mândri 
și de calitatea campaniei locale și naționale pe care am lansat-o, întrucât am obținut un 

răspuns pozitiv amplu în presă și în rândul organizațiilor persoanelor de peste 55 de ani. Astfel, 
investitorii vârstnici adresează intermediarilor financiari și politicienilor un apel la sustenabilitate.”

Parțial ca urmare a eforturilor grupului, instituțiile financiare și-au consolidat criteriile de sustenabilitate 
pentru fondurile de investiții. Următoarele etape includ publicarea unui ghid privind investițiile 
sustenabile pentru persoanele fizice și organizarea de seminare pe această temă pentru organizațiile 
persoanelor de peste 55 de ani și pentru școli. Proiectul poate fi reprodus cu ușurință și în alte părți: 
există o organizație asemănătoare în regiunea francofonă a Belgiei și și-a manifestat interesul și un grup 
de bunici din Franța care ar dori să urmeze acest exemplu.

„Fiecare dintre noi și noi toți împreună putem economisi și ne putem investi banii într-un mod mult 
mai sustenabil”, spune domnul De Koninck. „Vocile noastre pot fi auzite de factorii de decizie, astfel 
încât putem avea un impact pozitiv important asupra viitorului planetei noastre și a viitorului copiilor și 
nepoților noștri.” 

www.grootoudersvoorhetklimaat.be 

http://www.grootoudersvoorhetklimaat.be
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Premiul II: Associació Catalana Enginyeria Sense 
Fronteres („Ingineri fără frontiere Catalonia”) – 
SPANIA

Aproximativ 11  % din gospodăriile spaniole – 5,1  milioane de persoane – nu își pot 
încălzi suficient locuințele iarna, potrivit unui raport al Agenției Științelor de Mediu din 
Spania, din 2016.

Însă, în opinia Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres, sărăcia energetică 
nu se rezumă la măsura în care populația își permite să își încălzească locuințele. 
Accesul la utilități de bază este un drept fundamental al omului, iar asociația este 
de părere că orice dezbatere privind urgența climatică trebuie să includă persoanele 
defavorizate și să le capaciteze astfel încât să își exercite pe deplin drepturile: dreptul la 
apă, la energie și, mai ales, la participarea deplină în societate.

Asociația cuprinde specialiști, profesori și studenți care sunt mai ales voluntari. Printr-o serie 
de adunări sau întâlniri, organizația oferă atât un spațiu protejat, cât și un mecanism pentru 
participarea la societatea civilă. Aceste adunări le permit grupurilor și persoanelor marginalizate să 
fie mai reziliente și să se exprime cu privire la propria situație, să sensibilizeze populația și să schimbe 
percepțiile sociale.

Scopul este de a promova un model energetic mai echitabil și mai sustenabil și de a depune eforturi 
pentru justiția climatică bazată pe drepturile omului. Consumatorii sunt încurajați să își modifice 
comportamentul în direcția unui consum adecvat, sigur și autonom.

„Femeile și gospodăriile conduse de femei sunt afectate în mod disproporționat de sărăcia energetică, 
deși femeile combat cu putere acest fenomen”, spune purtătoarea de cuvânt, Mònica Guiteras Blaya. 
„După ce femeile nu s-au mai considerat victime, ci actori esențiali ai schimbării, situația acestora sa 
îmbunătățit semnificativ și s-a înregistrat o schimbare a percepțiilor sociale în rândul persoanelor 
afectate de sărăcia energetică.”

Modelul de rețea și instrumentele create de grup pot fi reproduse în celelalte țări și contexte, 
contribuind la un acces sporit la energie sigură pentru toată lumea.

„Membrii diferitelor grupuri și colective vulnerabile devin foarte puternici dacă acționează împreună, 
iar impactul asupra respectului de sine și a independenței acestora este consolidat prin rețea”, spune 
dnaGuiteras Blaya. „Organizăm adunări consultative colective nu numai pentru a oferi instrumentele 
necesare pentru abordarea sărăciei energetice, ci și pentru a furniza modele comune și convingătoare, 
astfel încât persoanele afectate și întreaga populație să înțeleagă situații complexe. Inițiativa a 
beneficiat de un nivel ridicat de difuzare în presă grație relatărilor femeilor afectate, ceea ce ne-a 
permis să ne conectăm cu diferite categorii de public și de presă.”

Recunoașterea prin intermediul premiului CESE îi va permite grupului să consolideze și să promoveze 
soluții practice și spații de capacitare și să pună în aplicare o susținere mai amplă pentru soluții politice 
la toate nivelurile. În final, aceasta 
îi va permite grupului să susțină 
persoanele cele mai afectate astfel 
încât acestea să poată conduce 
schimbarea.

www.esf-cat.org

http://www.esf-cat.org
http://strajkkobiet.eu
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Premiul III: Ateliere Fără Frontiere – ROMÂNIA

Angajând în atelierele sale persoane marginalizate, Ateliere Fără Frontiere combate nedreptatea 
socială, abordând în același timp urgența climatică. Inițiativa sa „Educlick” colectează deșeuri de 
echipamente electrice și electronice. Echipamentele sunt recondiționate și furnizate școlilor, ONGurilor 
și instituțiilor publice care lucrează cu copii din comunități defavorizate. În timpul procesului, proiectul 
informează cu privire la avantajele unei economii circulare și oferă un model de bune practici de 
protejare a mediului.

„Cel mai important element pe care dorim să îl înțeleagă beneficiarii noștri este că ei reprezintă soluția 
fundamentală la toate problemele sociale pe care încearcă să le abordeze proiectul nostru”, spune 
purtătorul de cuvânt Costin Dragne. „Noi îi ajutăm pe profesorii și pe copiii din comunitățile vulnerabile 
să-și facă auzită vocea și îi sprijinim cu echipamente digitale, cu care își pot transforma ambițiile și 

imaginația în realitate. Le oferim colegilor noștri din programul de integrare profesională, dar 
și tinerei generații din comunitățile rurale și, cel mai frecvent, uitate, șansa de a avea o viață 

mai bună.”

În timp ce numeroase societăți private și persoane fizice aruncă echipamente informatice 
fiindcă este mai comod să cumperi dispozitive noi, școlile din zonele defavorizate nu 
dispun de calculatoarele necesare pentru o educație decentă în secolul XXI.

„Educlick” colectează calculatoare care, altfel, ar fi aruncate la gunoi și le recondiționează 
cu ajutorul angajaților care, deseori, nu au avut nici ei șansa la o educație adecvată.

În cei 13 ani de funcționare, „Educlick” a oferit locuri de muncă pentru aproape 300 de 
adulți din medii defavorizate. Printre angajați se numără membri ai comunității rome, 

persoane care au fost dependente de diferite substanțe sau care nu au avut o locuință, dar și 
victime ale violenței. Totodată, aproape jumătate de milion de elevi au beneficiat de programul 

de donații de calculatoare și au conștientizat mai bine impactul pozitiv al folosirii de echipamente 
digitale recondiționate asupra mediului înconjurător.

„Construim relații de lungă durată integrându-ne beneficiarii în echipă și transformându-i în colegi”, 
spune Dragne. „Și vrem să ne asigurăm că tinerele generații înțeleg că o acțiune de zi cu zi poate 
transforma lupta împotriva schimbărilor climatice dacă acționăm ca o comunitate.”

Acum, liderii proiectului caută modalități prin care pot extinde sprijinul acordat sectorului educațional, 
prin care pot îmbunătăți oportunitățile de învățare pentru angajați prin programul lor de integrare 
profesională și prin care pot deveni mai activi în protejarea mediului.

Domnul Dragne a spus: „Câștigarea premiului CESE este o recunoaștere a faptului că fiecare membru 
al societății este important, evidențiind meritele persoanelor defavorizate care au depășit dificultățile 
din trecut și care acum se bucură de o viață liberă și independentă grație muncii lor asidue și dorinței 
de a fi fericite.”

www.atelierefarafrontiere.ro

http://www.atelierefarafrontiere.ro
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Premiul IV: Prostorož – SLOVENIA

Studioul non-profit Prostorož a mobilizat cetățenii pentru îmbunătățirea condițiilor de trai din 
Ljubljana, abordând zonele fierbinți una câte una. Invitându-i pe locuitori să evidențieze spațiile 
publice în care temperatura este foarte ridicată, efectele schimbărilor climatice sunt mai vizibile, iar 
autoritățile sunt obligate să ia măsuri. Cetățenii constată că preocupările lor sunt ascultate și 
recunoscute la nivel local, deci crește încrederea în procesul de implicare a populației.

Proiectul Hot Spots („Zone fierbinți”) a adresat o întrebare simplă: ce locuri din oraș 
ating cele mai mari temperaturi? O hartă digitală a facilitat marcarea zonelor relevante 
și, în numai trei săptămâni, organizatorii au primit aproape 700 de răspunsuri de 
la cei 280  000 de locuitori ai orașului. Analiza răspunsurilor a arătat că, pe timpul 
verii, oamenii tind să evite complet anumite locuri din cauza căldurii. În plus, unii 
respondenți au declarat că preferă să meargă cu mașina decât pe jos sau cu bicicleta 
pentru a evita căldura, ceea ce exacerbează problema.

Locuitorilor le este foarte clar ce trebuie făcut pentru a salva orașul de supraîncălzire. 
Mulți șiau prezentat propriile propuneri pentru îmbunătățirea climei orașului. Printre 
acestea se numără solicitările de a planta mai mulți copaci, de a planta copaci mai mari care 
să asigure umbra, de a avea mai puțin asfalt, mai puțin beton și mai puține parcări.

„Feedbackul primit de la locuitori a fost extraordinar: aceștia ne-au arătat că își înțeleg și își cunosc 
foarte bine mediul local și că înțeleg nevoia adaptării la schimbările climatice”, declară purtătoarea de 
cuvânt Naja Kikelj.

Prostorož a elaborat o serie de propuneri de măsuri de răcire pentru spațiile care au primit cele mai 
multe voturi și le-a prezentat autorităților orașului. Având în vedere nivelul de feedback din partea 
cetățenilor, autoritățile nu au putut ignora problema; la mai puțin de un an de la lansarea inițiativei, 
se plantează copaci noi pentru a umbri una dintre cele mai călduroase străzi ale orașului.

Totuși, organizatorii sunt de părere că acțiunile autorităților ar putea fi îmbunătățite. Aceștia lucrează 
la consacrarea schimbărilor climatice ca un subiect urban esențial pentru autorități. De asemenea, ei 
își propun să dezvolte în continuare metodele de participare digitală, pentru a-i implica și mai mult 
pe cetățeni în dezbaterea privind spațiile publice.

„Proiectul ne-a învățat că provocările de mediu ar trebui comunicate cetățenilor prin evidențierea 
aspectelor concrete care le afectează viața de zi cu zi. Astfel, participanții își pot aborda preocupările 
actuale, dar sunt invitați să se gândească și la viitor”, spune doamna Kikelj. „Acest tip de studii 
participative pot sprijini alte cercetări științifice prin metode care măsoară reacția cetățeanului 
obișnuit. Din păcate, din ce în ce mai multe date confirmă efectele schimbărilor climatice în Ljubljana, 
care devine unul dintre orașele cu cea mai rapidă încălzire din lume.”

www.prostoroz.org
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Premiul V: Mișcarea Verde din Estonia / Fondul 
pentru natură din Estonia / Centrul privind legis-
lația în domeniul mediului din Estonia – ESTONIA

Pentru a pune capăt industriei șisturilor bituminoase din Estonia, va fi nevoie de transformări 
socioeconomice majore în nord-estul țării, acolo unde se extrag și se prelucrează aceste resurse. 
Regiunea este volatilă din punct de vedere social, având o numeroasă populație rusofonă și o 
rată ridicată a șomajului. Absența discuțiilor deschise privind rezolvarea acestei probleme și lipsa 
informațiilor privind tranziția energetică au exacerbat situația. În acest context, provocarea asumată 
de proiectul câștigător a constat în reunirea în mod constructiv a tuturor părților și în promovarea 

utilizării surselor alternative de combustibili.

Rata de generare a energiei electrice din surse regenerabile în Estonia este una dintre 
cele mai scăzute în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 

iar amprenta sa de carbon este una dintre cele mai ridicate. Deși parlamentul țării 
s-a angajat în 2017 să reducă emisiile cu cel puțin 80 % și să realizeze tranziția la 

producția de energie din surse regenerabile, în mare parte locale, până în 2050, 
este nevoie de măsuri mai concrete pentru atingerea acestor obiective.

Scopul proiectului a constat în elaborarea unui plan pentru o tranziție care să fie 
cât mai lină și mai rapidă, astfel încât toată lumea să își poată exprima opiniile, 

să identifice riscurile socioeconomice ale tranziției și să discute posibile soluții. În 
final, echipa proiectului a solicitat contribuții și sprijin din partea guvernului.

„Ne-am confruntat cu un scepticism semnificativ din cauză că sursele regenerabile de 
energie au un principiu de funcționare extrem de diferit față de combustibilii fosili – deci 

oamenii tind să creadă că această abordare nu poate reuși, până ce nu văd cu propriii ochi”, 
spune Madis Vasser, purtător de cuvânt al proiectului și membru al comitetului de conducere al 

Mișcării Verzi din Estonia. „Același lucru este valabil și în ceea ce privește eliminarea formelor poluante 
de energie: chiar dacă este clar că aceste surse vor fi depășite în curând de concurență, oamenii 
acceptă acest lucru doar după ce s-a întâmplat deja. Am decis să partajăm în permanență informații 
relevante, astfel încât acestea să fie mai greu de ignorat.”

Abordarea a fost una cvadruplă: crearea unei rețele de ONG-uri pentru schimbul de informații; 
facilitarea dialogului între toate părțile interesate; efectuarea de studii pentru identificarea lacunelor în 
materie de cunoștințe; și îmbunătățirea sensibilizării populației cu privire la aspectele climatice. Peste 
3 000 de persoane au semnat o petiție la nivel național, prin care se solicita neutralitatea climatică 
până în 2035. Petiția a fost discutată în parlament și a beneficiat de sprijinul multor politicieni. Așa 
cum se obișnuiește, toate materialele au fost traduse în limba rusă, întrucât comunitatea rusofonă va 
fi afectată în mod disproporționat de închiderea minelor de șisturi bituminoase.

„Proiectul nostru a fost remarcabil datorită momentului în care a apărut – am început să vorbim 
cu toate părțile interesate despre o tranziție justă cu mult timp înainte ca acest subiect să devină 
important în Estonia”, spune domnul Vasser. „Chiar dacă noi, organizatorii, eram organizații de 
protecție a mediului, ne-am păstrat tonul neutru și deschis și am reușit să reunim toate părțile, astfel 
încât să putem discuta și învăța împreună.”

www.roheline.ee

www.elfond.ee

www.k6k.ee

http://www.roheline.ee
http://www.elfond.ee
http://www.k6k.ee
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