Kêu gọi Hành động Toàn cầu của Liên minh Hành
động vì Khí hậu
Xã hội loài người đang đứng giữa một sự chuyển đổi toàn cầu mạnh mẽ. Cách thức chúng ta cung cấp
năng lượng cho các hoạt động dân sinh và cho các ngành công nghiệp, cho giao thông vận tải và sản
xuất thực phẩm cần phải được thay đổi nếu chúng ta muốn mang đến một cuộc sống hài hoà cho tất cả
mọi người dân và tránh sự sụp đổ của các hệ thống sinh thái đang cung cấp và duy trì cho sự tồn tại của
nhân loại.
Trong các báo cáo khoa học mới nhất, giới chuyên gia nhận định rằng chúng ta đang đứng giữa một thời
điểm quan trọng đối với toàn nhân loại. Đại dịch COVID-19 đã và đang khiến cho cuộc khủng hoảng khí
hậu toàn cầu cũng như tác động tồi tệ lên hệ thống thiên nhiên càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sự gia
tăng của các vụ cháy rừng từ khu vực miền tây Canada và Hoa Kỳ cho đến Úc, lũ lụt xảy ra khắp nơi từ
Trung Quốc đến các nước châu Âu, hạn hán trải dài từ Nam Mỹ đến châu Phi đã và đang diễn ra hàng
ngày là những hồi chuông cảnh báo về tương lai ‘đen tối’ của nhân loại nếu chúng ta không bắt tay vào
hành động ngay.
Chúng ta không còn thời gian để đứng ngoài cuộc. Đã đến lúc phải hành động, và chúng ta có các công
cụ để biến những ý tưởng hành động thành hiện thực.
Thập kỷ sắp tới, 2021-2030, là thập kỷ quyết định để chúng ta hành động đáp ứng mục tiêu của Thỏa
thuận Paris giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5°C so với thời kì tiền công nghiệp đồng thời
tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu gây ra:
●
Đây là thập kỷ mà chúng ta cần phải quyết liệt để chấm dứt các hoạt động đốt và tiêu thụ
than đá, dầu mỏ, khí đốt, tài nguyên rừng, v.v. và dịch chuyển sự phụ thuộc của chúng ta sang
các dạng năng lượng tái tạo bền vững, giao thông xanh, nông nghiệp tuần hoàn và tái đầu tư vào
các hệ thống sinh thái tự nhiên để duy trì sự sống trên Trái đất.
●
Chúng ta cần phải cắt giảm một nửa lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, đầu tư cho các
công tác khí hậu và mở ra một tiến trình chuyển đổi bắt buộc – đưa xã hội chuyển sang giai
đoạn phát thải ròng bằng 0 và tái phục hồi vào năm 2050.
●
Chúng ta phải xây dựng một cam kết/công ước chung mới nhằm đưa quá trình chuyển đổi
này thành hiện thực, với sự công nhận đầy đủ rằng toàn xã hội đều phải chung tay và đảm bảo
không một ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi rút đầu tư khỏi các ngành công
nghiệp phát thải các-bon lớn và tái thiết lại từ đại dịch COVID-19.
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Chính phủ các quốc gia đóng vai trò cốt lõi trong tiến trình này thông qua các cơ chế, chính sách và đầu
tư dài hạn của họ. Và chúng tôi – các cơ quan chính quyền cấp địa phương, cơ sở, khối tư nhân, các viện
nghiên cứu kĩ thuật, tín ngưỡng và văn hóa, các tổ chức xã hội dân sự và các bên liên quan khác - cũng
góp phần không nhỏ trong tiến trình chung nhằm đạt được mục tiêu toàn cầu. Cho đến nay, các cam kết
được đưa ra của chúng ta có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu thống kê toàn bộ các cam kết của tất cả
các cơ quan, tổ chức cấp cơ sở và các tổ chức phi chính phủ toàn cầu thì nỗ lực của chúng ta có thể giúp
đưa thế giới đến gần hơn với mục tiêu trong lộ trình 2°C. Nhưng giới khoa học cho rằng thế giới cần
nhiều hơn thế để đạt được mục tiêu chung.
Để giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5°C đòi hỏi chúng ta cần có một sự huy động nguồn lực
mạnh mẽ. Cần thiết lập một cách tiếp cận toàn xã hội, trong đó Chính phủ các quốc gia, các tổ chức cấp
cơ sở, tổ chức phi chính phủ và người dân, đều cần chung tay tham gia vì lợi ích chung của quốc gia
trong việc giải quyết các nhu cầu của phát triển và tái phục hồi sau đại dịch COVID-19 trong khi giải
quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Mỗi chúng ta đều có một phần trách nhiệm cho mục tiêu chung, và yêu
cầu hành động cụ thể.
Vào thời điểm này, chính phủ các quốc gia đang chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Rome, Ý và
Hội nghị các Bên tham gia UNFCCC lần thứ 26 (COP26) tại Glasgow, Scotland vào cuối tháng này, chúng
tôi kêu gọi lãnh đạo các quốc gia trong khối G20 và các quốc gia khác trên thế giới thể hiện quyết tâm
trong tiến trình giải quyết khủng hoảng khí hậu bằng cách:
Tăng cường các cam kết quốc gia về khí hậu phù hợp với các mục tiêu giảm 50% lượng khí
●
thải toàn cầu so với thời kì năm 2010 vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm
2050. Chúng tôi kêu gọi Chính phủ các quốc gia cam kết thực hiện các mục tiêu này tại COP26, và
nếu các quốc gia nhận thấy khó có thể đạt mục tiêu trên, cần xem xét và củng cố lại các Đóng
góp do Quốc gia tự quyết định đến năm 2030 (NDCs) và các Chiến lược dài hạn đến năm 2050
trước thềm sự kiện Rà soát việc thực hiện Thoả thuận Paris (GST) diễn ra vào năm 2023.
Điều chỉnh các chính sách ngành và đầu tư công của quốc gia, bao gồm cả các chi tiêu cho
●
tái thiết hậu COVID-19, với các mục tiêu tương tự như trên. Chúng tôi kêu gọi Chính phủ các
quốc gia xây dựng các lộ trình phù hợp và các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ nhằm loại bỏ than đá
và thúc đẩy tiêu thụ, sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp với tiến trình hướng đến phát thải
ròng bằng 0, và trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế, chuyển đổi quá trình tiêu thụ năng lượng
trong các lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực khác, tăng cường chất lượng của
các khu vực hấp thụ các-bon đồng thời đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ các hệ sinh thái
tự nhiên tại các quốc gia. Chúng tôi cũng kêu gọi Chính phủ các quốc gia trong khối G20 hỗ trợ
các quá trình chuyển đổi ở các nước đang phát triển, thông qua việc thực hiện cam kết cung cấp
100 tỷ USD cho quỹ tài chính khí hậu quốc tế mỗi năm đến năm 2020 và tăng cường trong giai
đoạn sau năm 2020.
Khai thác tiềm năng của các chính quyền địa phương, cơ sở và các tổ chức phi chính phủ.
●
Chúng tôi kêu gọi các Chính phủ quốc gia đảm bảo sự tham gia của chúng tôi - các cơ quan
chính quyền địa phương, khối tư nhân, các viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự - trong
việc xây dựng các mục tiêu và chính sách ngành với các cơ chế quản trị. Chúng tôi kêu gọi Chính
phủ các quốc gia ghi nhận những đóng góp và lồng ghép các nỗ lực của chúng tôi vào các kế
hoạch của Chính phủ để đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết của quốc gia. Đồng thời kêu gọi
các Quốc gia thiết lập nhiều cơ chế khuyến khích tài chính nhằm cho phép chúng tôi thực hiện
các hành động khí hậu mạnh mẽ hơn nữa, qua đó thúc đẩy một "chuỗi tham vọng" nhằm hỗ trợ
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tất cả cam kết quốc gia. Cuối cùng là, kêu gọi các Quốc gia ủng hộ vai trò của chúng tôi trong
khuôn khổ mở rộng của Thỏa thuận Paris, bằng cách triển khai thực hiện các kế hoạch của quốc
gia đã đề ra trong chương trình Tiên phong hành động vì khí hậu cấp cao (HLCs) nhằm cải thiện
các hoạt động, mục tiêu trong khuôn khổ chương trình Đối tác Marrakech về Hành động Khí hậu
Toàn cầu (MPGCA), và xem xét các đóng góp của chúng tôi khi thực hiện chương trình Rà soát
việc thực hiện Thoả thuận Paris (GST).
Chúng tôi cũng kêu gọi các tổ chức cộng sự là các cơ quan chính quyền địa phương, các doanh nghiệp,
các nhà đầu tư, các viện nghiên cứu kĩ thuật, văn hóa và tín ngưỡng, các tổ chức xã hội dân sự và các
bên liên quan khác chung tay thực hiện vai trò của mỗi chúng ta để đạt được các mục tiêu khí hậu của
quốc gia bằng cách:
Hành động cụ thể để đóng góp vào các mục tiêu giảm 50% lượng khí thải toàn cầu so với
●
thời kì năm 2010 vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để song
hành cùng với Chiến dịch “Cuộc đua hướng đến phát thải ròng bằng không – Race to Zero” do
Liên hợp quốc triển khai trên toàn cầu, chúng tôi kêu gọi các cơ quan cấp địa phương, cơ sở và
các tổ chức phi chính phủ thực hiện các biện pháp nhanh chóng để giải quyết lượng phát thải
các-bon và rủi ro khí hậu của mỗi tổ chức, cải thiện các mục tiêu của tổ chức để phù hợp với các
mục tiêu chung, đồng thời công khai các cam kết và tiến độ chung.
Công khai hỗ trợ các mục tiêu quốc gia và chính sách ngành phù hợp với mục tiêu giảm
●
50% phát thải toàn cầu vào năm 2030 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Chúng tôi kêu
gọi các chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ tham gia cùng Chính phủ của nước
sở tại, đóng góp và chia sẻ bài học kinh nghiệm, và đưa ra các khuyến nghị về cách thức cải
thiện các chính sách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi quốc gia hướng đến phát thải ròng
bằng 0.
Tham gia cùng các các cơ quan, chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ
●
khác để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hướng đến phát thải ròng bằng 0. Chúng tôi kêu gọi
các chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ liên kết, phối hợp với nhau trong việc
thực hiện các biện pháp nhằm cùng tháo gỡ các khó khăn trong việc triển khai,nhất quán trong
khuyến nghị chính sách, cùng đóng góp cho việc xây dựng nhận thức cộng đồng và hỗ trợ hành
động khí hậu quốc gia tham vọng hơn.
Thông qua Liên minh Hành động vì Khí hậu quốc tế, hơn 6.000 thành phố, chính quyền cấp cơ sở, khu
vực, các công ty, đơn vị đầu tư, các viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự đã cùng nhau tham gia
vào các Liên minh hành động vì Khí hậu cấp quốc gia tương ứng ở các nước, bao gồm Argentina, Úc,
Brazil, Chile, Nhật Bản, Mexico, Nam Phi, Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi quốc
gia phù hợp với mục tiêu 1,5°C và phát thải ròng bằng 0. Chúng tôi đã và đang hành động quyết liệt vì
mục tiêu chung.
Các quốc gia G20 và Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần
thứ 26 (COP26) cần đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng thế giới cần chung tay để thúc đẩy quá trình
chuyển đổi hướng đến một xã hội phát thải ròng bằng 0 và tái phục hồi vào năm 2050, đồng thời giảm
phát thải và chuẩn bị sẵn sàng cho các công tác về khí hậu đến năm 2030 nhằm loại bỏ mọi trở ngại
trong quá trình chuyển đổi này.
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Dựa trên nền tảng kiến thức và kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẵn sàng làm việc với các Chính phủ
quốc gia, các chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ khác để hỗ trợ chuyển đổi ở các
quốc gia trên khắp thế giới. Hãy tham gia cùng chúng tôi!
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