LET CITIZENS

DECIDE

'Just climate measures' rest on 'meaningful
public participation, deliberation and conflict
resolution'.
—

IPCC REPORT CONCERNING THE OCEAN AND THE CRYOSPHERE
SUMMARY FOR POLICY MAKERS - 2019
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