Bucurestiul – pe harta europeana a evenimentelor destinate combaterii schimbarilor climatice
Asociatia Environ in parteneriat cu Ambasada Republicii Federale Germania cu sprijinul Reprezentanței
Comisiei Europene la București a organizat sambata, 17.09.2016 , in Parcul Herăstrău – Intrarea Pescăruș,
evenimentul “ Redu amprenta de carbon – 2016”.
Evenimentul a facut parte din seria de manifestări organizate în perioada 09 – 18.09. 2016 la nivelul Uniunii
Europene pentru a sărbători European Climate Diplomacy Day, iar faptul ca Bucureștiul a fost inclus pe harta
acestor evenimente reprezintă dovada implicării responsabile a României în acest efort internațional de
reducere a impactului global al schimbărilor climatice, inclusiv angajamentul ferm de transpunere a
obiectivelor COP 21 desfasurat la Paris în decembrie 2015.
Manifestarea a avut dublu rol, pe de o parte marcarea European Climate Diplomacy Day și de continuare a
campaniei “ Redu amprenta de carbon – Pașii în lupta împotriva schimbărilor climatice “ - proiect comun
germano – român privind conștientizarea populației în ceea ce privește efectele schimbărilor climatice
precum și acțiunile practice de reducere a impactului asupra calității vieții.
Ziua a inceput cu un eveniment de presa in cadrul careia a fost inaugurată expoziția “Mediul înconjurător conflict și cooperare” organizată de Ambasada Republicii Federale Germania prin amabilitatea Ministerului
de Externe al Republicii Federale Germania, expoziție care a ramas deschisă publicului pâna la incheierea
programului.
Tema centrală a conferinței de presă a reprezentat-o măsurile concrete de aplicare a rezoluțiilor Acordului
de la Paris COP21, catalogat de Natiunile Unite drept primul dintre acordurile majore ale secolului XXI, cu
scopul implementării obiectivelor de limitare a incalzirii globale la 2oC și reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră la zero până în 2050.
Întâlnirea cu presa s-a desfăşurat în prezenţa adjunctului şefului misiunii Republicii Federale Germania,
domnul Achim Tröster, a şefului Reprezentanţei Comisiei Europene în România, doamna Angela Cristea, a
domnul Andrei Orban, președintele Asociației Environ, a domnului Raul Pop, Secretar de Stat la Ministerul
Mediului Apelor si Padurilor si a activistului de mediu, Remus Cernea.
Pe parcursul întregii zile s-au desfășurat activități și competiții destinate publicului avand ca scop informarea
asupra actiunilor concrete de reducere a amprentei personale de carbon la care s-au inscris in total peste
200 de adulti si 100 de copii - concursuri de role, competitii de biciclete, concursuri de desene pe asfalt,
treasure hunt, board – game-uri, avand ca tema centrala efectele schimbarilor climatice, iar ziua s-a încheiat
cu un concert special sustinut de Smiley la care au participat peste 1500 de oameni care au avut acces pe
baza predarii de baterii uzate sau deseuri electrice de mici dimensiuni.
De asemenea, in cadrul evenimentului ,,Redu Amprenta de Carbon” a fost lansata aplicatia pentru
dispozitivele mobile SOS Clima, care integreaza un calculator complex al amprentei de carbon, informatii
practice, dar si o serie de sfaturi despre cum fiecare dintre noi isi poate imbunatati impactul asupra mediului
acordand mai multa atentie obiceiurilor zilnice. Aplicatia SOSClima este disponibila atat pentru sistemele de
operare iOS cat si Android.
Mai multe detalii si informatii privind activitatile derulate in cadrul evenimentului se regasesc pe site-ul
campaniei www.sosclima.ro si pe pagina de Facebook https://web.facebook.com/climasos/

