


 שינוי כיוון ביחס למערכות הטבעיות:

 יש לשמור על הטבע כדי שהוא ישמור עלינו. המערכות הטבעיות הן המפחיתות
היעילות ביותר של גזי חממה והן חיוניות לחיים שלנו בכל מישור:

למזון, למים לאוויר.
הכחדת מינים מאיימת גם על יכולתנו לספק צרכים החיוניים לנו.

 לפיכך, הגנה על המערכות הטבעיות צריכה להיות קו מנחה בכל ההחלטותלפיכך, הגנה על המערכות הטבעיות צריכה להיות קו מנחה בכל ההחלטות
שמתקבלות.

שינוי כיוון בחקלאות ובתזונה:

יש ל קדם חקלאות מקיימת שתפחית פליטות גזי חממה,
ותיצור מזון בריא ומזין יותר. יש לקדם מדיניות תזונה שתצמצם
נזקים סביבתיים ופגיעות בריאותיות באמצעות סבסוד מזון בריא,

הפחתת התזונה מהחי וצמצום בזבוז המזון.

שינוי כיוון בעיר:שינוי כיוון בעיר:

במקום לתכנן ולבנות עוד פרוורי שינה תלויי רכב פרטי יש לדאוג להתחדשות
 של הערים, והפיכתן לירוקות ולידידויות לבני אדם, להולכי רגל ולרוכבי אופניים,

 עם עצים, עם צל, עם עירוב שימושים, עם בניה ירוקה.

 שינוי הכיוון מחייב התגייסות של מערכות החינוך:
 מוסדות המדינה והשלטון המקומי, תוך יצירת  שותפויות רחבות בחברה האזרחית

  ובמגזר העסקי.

 דרוש שינוי גם במנגנונים הכלכליים:דרוש שינוי גם במנגנונים הכלכליים:
 פחות מיסים על עבודה – יותר מיסים על זיהומים. יותר השקעות ירוקות של
 המדינה, מוסדות הציבור, קרנות הפנסיה וההשתלמות – ואפס השקעות

 וסובסידיות להרס הסביבה.



המעבר לכלכלה של בטחון סביבתי וחברתי
חייב בעצמו להיות צודק.

 משבר האקלים יוצר גם פגיעות כלכליות בחברה ובמשק ומעמיק אי שוויון כלכלימשבר האקלים יוצר גם פגיעות כלכליות בחברה ובמשק ומעמיק אי שוויון כלכלי
 וחברתי. המעבר למשק דל-פליטות (noitazinobraced)  צריך לשמש שעת כושר
 לתיקון אי-שוויון, לקידום כלכלה מקומית וביזור הון ולשיפור הבריאות ואיכות
 החיים. הוא צריך להתנהל בשקיפות ולחתור לבניית אמון ציבורי רחב. דרושות
 במסגרתו מערכות של הסבה מקצועית ורשתות של ביטחון חברתי עבור כל מי

שעלול להיפגע מהשינוי.

 זה שינוי הכיוון שדרוש לנו, זה המצפן שצריך להנחות אותנו החל מעכשיו בכלזה שינוי הכיוון שדרוש לנו, זה המצפן שצריך להנחות אותנו החל מעכשיו בכל
 ההחלטות והפעולות. בשנת 0202 אנחנו ניאבק כדי שהוא יעוגן בחקיקה חזקה
 ואפקטיבית, בהחלטות של השלטון המקומי, של המגזר העסקי ובמגוון פעולות

  ויוזמות של הציבור.
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