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Έχουµε µόλις µια δεκαετία για να σταθεροποιήσουµε την κλιµατική κρίση και µόλις ένα χρόνο 
για τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις δεσµεύσεις τους για να ανταποκριθούν σε αυτή τη 
δοκιµασία. 
Τα συνδικάτα παγκοσµίως απαιτούν : 

• Πιο φιλόδοξους στόχους για τη ∆ίκαιη Μετάβαση.   Τα συνδικάτα διεκδικούν αξιοπρεπείς 
θέσεις εργασίας σε έναν ζωντανό πλανήτη. Η οικοδόµηση εµπιστοσύνης µέσω των 
εγγυήσεων των µέτρων ∆ίκαιης Μετάβασης για όλους τους εργαζόµενους, τις οικογένειές 
τους και τις κοινότητές τους, θα επιτρέψουν στις κυβερνήσεις να αγγίξουν, ακόµη και να 
ξεπεράσουν τους στόχους τους. Η ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του 
κλίµατος το 2019 (COP25) πρέπει να αναδείξει τη δέσµευση των κυβερνήσεων να 
επιταχύνουν τις διαδικασίες και να αναβαθµίσουν τους στόχους τους για την ανάπτυξη νέων 
κλιµατικών σχεδίων, τις εθνικά καθορισµένες συνεισφορές (NDCs) που αναµένονται το 2020. 

• ∆έσµευση στην πρωτοβουλία “Κλιµατική δράση για θέσεις εργασίας”.  Τα συνδικάτα 
παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να συµµετάσχουν στην “Πρωτοβουλία για τη δράση για το 
κλίµα και τις θέσεις εργασίας” που ξεκίνησε στη σχετική Σύνοδο Κορυφής το 2019 στη Νέα 
Υόρκη. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων, ώστε να λαµβάνεται υπόψη η φωνή των εργαζοµένων που πλήττονται 
από την κλιµατική κρίση και θα επηρεαστούν από τις πολιτικές για το κλίµα. 

• Υποχρέωση χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα, υποστήριξη των πιο ευάλωτων.  Η επαρκής χρηµατοδότηση για το κλίµα αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσµατικής πολιτικής για το κλίµα. Είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η µετάβαση σε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στον Παγκόσµιο 
Βορρά και να τεθεί ο Παγκόσµιος Νότος σε αναπτυξιακή πορεία χαµηλών εκποµπών 
άνθρακα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκριθούν στην υπόσχεσή τους να κινητοποιήσουν 
100 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2020. 



Το µήνυµά µας για όλους τους ηγέτες όλων των χωρών είναι ξεκάθαρο: έχουµε µόνο 10 
χρόνια. Μη µένουµε µόνο στα λόγια, τα φιλόδοξα σχέδια και η ∆ίκαιη Μετάβαση είναι 
επιτακτική ανάγκη ώστε να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των ανθρώπων σε κάθε έθνος. 

• Να σταµατήσουν τα µέτρα καθυστέρησης, να αυξήσουν τους στόχους τους στις εθνικά 
καθορισµένες εισφορές (NDCs). 

• Να ξεκινήσει η υλοποίηση του κοινωνικού διαλόγου που είναι ζωτικής σηµασίας για τις 
συµφωνίες που παρέχουν ∆ίκαιη Μετάβαση για όλους. 

• Νοµοθεσία για τη δράση για το κλίµα, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τις δηµόσιες 
συµβάσεις. 

• Μια Νέα Πράσινη Συµφωνία πρέπει να σηµαίνει ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο σε κάθε χώρα 
που θα έχει στο πυρήνα της τα εργατικά δικαιώµατα, φιλοδοξία για το κλίµα και τη ∆ίκαιη 
Μετάβαση. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 
ΠΗΓΗ:  https://gsee.gr/?p=36665 
 


