Výzva univerzitám a vysokým školám na podpísanie Race to Zero
EAUC a OSN Vás pozývajú zapojiť sa do celosvetovej iniciatívy proti zmene klímy a podpísať Race
to Zero univerzít a vysokých škôl (https://www.sdgaccord.org/race-to-zero-for-universities-andcolleges).
Race to Zero predstavuje oficiálnu cestu pre zapojenie sa univerzít a vysokých škôl do celosvetovej
kampane „Race to Zero“. Pod vedením lídrov v oblasti klímy, Nigela Toppinga a Gonzala Muñoza,
Race To Zero mobilizuje aktérov z mimovládneho sektora, aby sa pripojili k Aliancii proti zmene
klímy, ktorú na klimatickom samite OSN v roku 2019 založil prezident Čile, Sebastián Piñera.
Cieľom kampane je podporiť snahy o prechod na dekarbonizovanú ekonomiku a vytvoriť
momentum pred klimatickým samitom OSN COP26, na ktorom bude potrebné, aby štáty zvýšili
svoje príspevky k Parížskej dohode. Kampaň vládam pošle jasný signál, že podniky, mestá,
regióny, investori, univerzity a vysoké školy sú jednotné pri plnení parížskych cieľov a kreovaní
udržateľnej a odolnejšej ekonomiky.
Podpisom Race to Zero Vaša inštitúcia na klimatickom samite OSN COP26 ukáže, že patrí medzi
klimatických lídrov.
Race to Zero môžete podpísať už teraz a zaviazať tým Vašu inštitúciu k dosiahnutiu uhlíkovej
neutrality. Ak ste vo fáze prípravy plánu, ktorým Vaša inštitúcia dosiahne uhlíkovú neutralitu,
môžete ho k záväzku pripojiť aj neskôr.
Svojim podpisom sa zaviažete, že sa pripojíte k výzve a podporíte nasledovný trojbodový plán,
ktorý je v súlade s kritériami Race to Zero.
1. Mobilizácia väčšieho množstva zdrojov pre výskum zameraný na klimatické zmeny.
2. Záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030 alebo najneskôr do roku 2050.
3. Rozvoj v poskytovaní vzdelávania v oblasti životného prostredia a udržateľnosti v rámci
učebných osnov, študentských ale aj komunitných programov.
Ďakujeme za Vaše odhodlanie.
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