ВЕДЕННЯ ЗЕЛЕНОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА
ПРОСТО ВІДНОВЛЕННЯ
В 1000 МІСТАХ
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COP26

1-12 листопада 2021 року
Глазго, Шотландія
Найважливіша віха з моменту
прийняття Паризької угоди: вперше, як
очікується, країни дадуть нові та
посилені обіцянки, що покаже, як вони
досягають нульових викидів до 2050
року.
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КОЖЕН

виконує свою роль
«Кожна країна, місто, фінансова
установа та компанія повинні прийняти
плани переходу до нульового рівня
викидів до 2050 року та вжити рішучих
заходів, щоб вийти на правильний
шлях до досягнення цього бачення».
Антоніо Гутерріш, Генеральний секретар ООН,
Виступ "Стан планети", 2.12.2020

© Paciﬁc Press

ЧОМУ

МІСТАМ ПОТРІБНО ДІЯТИ
55%

Проживає
світового населення

80% міст не

відповідають
стандартам
якості повітря

Генерує

80% ВВП

75%

Відповідає за
глобального
використання енергії та
викидів

До 2050 року 5 мільярдів людей, які проживають у
містах, будуть піддані продовольчій небезпеці,
надзвичайній спеці та / або підвищенню рівня моря.

І зараз ... міста зазнають найгірших
наслідків пандемії COVID-19.
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ГОНКА МІСТ ЗА
НУЛЕМ
Офіційний партнер міст у глобальній
кампанії Race to Zero очолюється
Чемпіонами високого рівня.
Міста, регіони, підприємства та інвестори,
що змагаються у кампанії Race to Zero,
віддані цілі Паризької угоди щодо середньої
температури у світі 1,5°C та досягненню
нульового рівня викидів до 2050 року
найпізніше.
Щоб приєднатися, переходьте за
посиланням www.citiesracetozero.org
та підпишіть Cities Race to Zero pledge.

“Як перше
покоління лідерів,
яке визнало
масштаби
майбутньої
кліматичної
кризи, і останнє
покоління, яке
могло б запобігти
цьому, я
запрошую вас
приєднатися до
«Гонки міст за
нулем”.
Ерік Гарчетті, мер Лос-Анджелеса,
друг керівника COP26 та C40
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ВИСВІТЛЕННЯ У ЗМІ

2.8 міліонів читацької аудиторії видань, які опублікували статті про запуск
програми гонки за нулем

МЕТА:
1000 міст
приєднані до
гонки міст за
нулем
© Henning Witze

ЧОМУ приєднатися?
01

02

03

04

Отримайте доступ до
найкращих ресурсів, щоб
спланувати зелене відновлення

Продемонструйте лідерство
свого міста у цьому глобальному
русі та у найбільшій кліматичній
події десятиліття

Виграйте цей спір щодо
кліматичних дій у вашому місті

Доступ до глобальних медіаплатформ, щоб поширити
інформацію про досягнення
вашого міста

Зобов'язання міст, що беруть
участь у гонці за нулем:

5 ВИМОГ:
01

Схвалити такі принципи:
- Ми визнаємо глобальну надзвичайну ситуацію з
кліматом.
- Ми прагнемо підтримувати глобальне опалення за
рівнем 1,5 ° C, визначеного Паризькою угодою.
- Ми прагнемо поставити інклюзивні кліматичні дії в
центр усіх процесів прийняття рішень у містах,
створити процвітаючі та справедливі громади для
всіх.
- Ми запрошуємо наших партнерів - політичних
лідерів, керівників, профспілки, інвесторів та
громадянське суспільство - приєднатися до нас у
визнанні глобальної надзвичайної ситуації з кліматом
та допомогти нам здійснити науково обґрунтовані дії
для її подолання.

02

04

03

05

проміжну мету на 2030 рік,
яка відповідає
справедливій частці
глобальних скорочень
викидів на 50%.

мету та дії на своїй
звичайній платформі
звітування та щороку
повідомляти про прогрес.

Обіцяти досягати нульового
значення в 2040-х роках або
пізніше до середини століття
та обмежити потепління до 1,5 °
C.

Планувати встановити

Перейти до планування
принаймні однієї інклюзивної
кліматичної дії, наприклад, з 2025
року закуповувати автобуси з
нульовим викидом

Опублікувати свою

ЗАДАТИ

ціль у 1.5°C
До 2022 року сторони, що підписали
"Гонку за нулем", повинні встановити
ціль зменшення викидів парникових
газів відповідно до збереження
глобального потепління на 1,5 ° C вище
рівня доіндустріального - відповідно до
цілей Паризької угоди та Спеціального
звіту МГЕЗК про глобальне потепління у
1,5 ° С.
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ПЛАНУВАН
НЯ ДІЙ
Міста можуть вибирати серед 50+
інклюзивних заходів із високим
впливом, які спрямують їх на шлях
до 1,5 ° C, забезпечать справедливе
відновлення від COVID-19, а також
покращать здоров'я, якість повітря,
робочі місця та загальну стійкість
для всіх.
Усі підписанти повинні зробити
принаймні одну дію щодо COP26;
це може бути дія, яка вже
виконується, нова дія або
багаторазова!
Доступні ресурси, які допоможуть
вам успішно спланувати та
здійснити ці дії.

Створити зелені та
здорові вулиці

Створити більш
інклюзивне
суспільство

Зменшити
забруднення повітря
та забезпечити
чисте повітря

Розробити будівлі з
низьким рівнем
вуглецю

Просуватися до
нульових витрат

Перейти до стійких
енергетичних
систем

Створити стійкі
харчові системи

Відмовитися від
викопного палива та
інвестувати у стале
майбутнє

ЗВІТНІСТЬ
Підписанти повинні повідомляти про свої цілі та дії
за допомогою Єдиної системи звітності CDP-ICLEI
або MyCovenant.
У 2021 році міста повідомляють інформацію, яку вони
мають, навіть якщо вона є неповною. До 2022 року
міста повідомлятимуть про підтверджені або
оновлені цілі та почнуть звітувати про прогрес
щороку.

Міста, які раніше не звітувалися, будуть
скеровані щодо проходження цього
процесу.
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ПІДТРИМКА

міст у гонці за нулем
Міста-прихильники запрошуються відстоювати цю
глобальну кампанію і допомагати набирати своїх
колег у своїй країні, регіоні, а чому б і не в містахпобратимах?
Зв'яжіться з нами, якщо хочете стати учасником
кампанії гонки за нулем!
Не впевнені, чи берете Ви участь в гонці?
Запитайте нас: info@citiesracetozero.org
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Гонка за стійкістю
Ця сестринська кампанія покликана
поставити людей та природу на перше місце
у пошуках стійкого світу.
Завданням програми «Гонка до стійкості» є
формування стійкості 4 мільярдів людей з
уразливих груп та громад.
Міста можуть приєднатися до програми
"Гонка за стійкістю" одночасно з програмою
“гонки міст за нулем” на
www.citiesracetozero.org, здійснивши
принаймні одну додаткову акцію стійкості.
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Дякуємо
за увагу
info@citiesracetozero.org
www.citiesracetozero.org
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