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Az éghajlatváltozás elleni küzdelem az egész világ mozgósítását
igényli. Az ENSZ, a Világbank Csoport és több partnerszervezet úgy
döntött, hogy -- tovább fokozva eddigi közös erőfeszítéseinket -- minden
energiánkat latba vetjük a klímakatasztrófa megelőzése érdekében.
Egyre inkább érezhetőek a klímaváltozás ökológiai, társadalmi, és
gazdasági káros következményei. Az idén rekordszintre nőtt az időjárási
katasztrófákból fakadó anyagi veszteség. Emberi életek milliói vannak
kitéve a veszélyeknek. A klímakatasztrófák intenzitása,
egymásutánisága és ereje egyre fokozódik. A klímaváltozásra való
felkészülés minden ország számára prioritássá vált, különösen a
leginkább érintett államok és a fejlődő országok számára. Az
éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére irányuló erőfeszítések új
lendületet igényelnek. Az állami és a magánszféra egyre szorosabb
együttműködését teszi szükségessé azoknak az akcióknak a
finanszírozása, amelyek klímabarát (alacsony CO2-kibocsátású) és
alkalmazkodóképes gazdaságok megteremtésére irányulnak.
A 2015-ös párizsi, majd a 2016-os marrakeshi klímatárgyalási
fordulók után, az idén novemberben esedékes bonni COP23 találkozó –
amit a Fidzsi Köztársaság és az ENSZ klímaszervezete közösen rendez–
olyan meghatározó mérföldkő lesz, amelyet mindannyiunknak
támogatnunk kell. Erre közösen tett vállalásaink végrehajtása érdekében
van szükség.
Pontosan két évvel a párizsi klímamegállapodás után egy
csúcstalálkozóra szeretnénk meghívni, amelyet a Francia
Köztársaság házigazdaként december 12-én, kedden tart. A
találkozó célja az, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem magas szintről
indított lendületet kapjon, és az mozgósító erővel hasson minden
szereplő számára. Nemzetközi szervezetek, államok, városok,
önkormányzatok, tudósok és vállalkozások, alapítványok és társadalmi
szervezetek mind támogatni fogják a munkánkat, és konkrét
projektekkel, innovatív megoldásokkal fogják segíteni a végrehajtás
felgyorsítását.

Őszintén reméljük, örömünkre és megtiszteltetésünkre szolgálna,
ha Önt is üdvözölhetnénk a csúcstalálkozón. Az Ön részvételének
megerősítése és előkészítése érdekében a következő email címen várjuk
munkatársai jelentkezését: secretariatgeneral.sommet121@ecologiquesolidaire.gouv.fr
Az előzetes programot az elkövetkező napokban elküldjük.
Kérem, Excellenciás Uram, fogadja megkülönböztetett
nagyrabecsülésünk kifejezését.
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