
Advocacy: Participe em campanhas
que pedem por uma restauração
ecológica

O tema do Tempo da Criação 2021 é Uma casa para todos?: Renovando o Oikos de

Deus. Este tema se alinha ao chamado global de reconhecer que “ao Senhor pertence a

terra e tudo o que nela se contém.” Isto significa que cada criatura pertence à

comunidade da Terra e toda a comunidade pertence ao Criador, e somos chamados

como guardiões e guardiãs para cuidar da nossa casa comum de forma ecológica

sustentável e integral. O ano de 2021 é um “super ano” para ações audaciosas serem

feitas sobre as duas crises do colapso do clima e da biodiversidade, além da pandemia

global que dominou nossa casa comum. Todas essas crises foram causadas por

excessos humanos e falta de cooperação. Vários artigos científicos determinaram que a

destruição dos sistemas naturais aumenta a probabilidade de pandemias futuras como

a Covid-19. Este ano é um momento crucial para negociar objetivos ambiciosos e

impulsionar a implementação das negociações internacionais nas duas Conferências

das Partes (COP) da ONU; a primeira em outubro sobre a biodiversidade e a segunda

em novembro sobre mudanças climáticas.

A primeira COP em 11-24 de outubro de 2021 é a Convenção sobre Biodiversidade (COP

15), onde o Quadro Global de Biodiversidade Pós-2020 será negociado à luz da

comunidade global falhando em alcançar os objetivos de Aichi sobre o gerenciamento

da biodiversidade estabelecido há dez anos. A segunda reunião será de 1-12 de

novembro de 2021, é a COP26 sobre mudanças climáticas onde novos compromissos

nacionais para combater a crise climática sob o Acordo Climático de Paris devem ser

feitos. As graves crises que estas COPs devem abordar estão profundamente e

integralmente ligadas, e isso diz respeito também às suas soluções.

Aqui estão algumas demandas principais para os governos relacionadas a essas COPs:

● Garantir direitos humanos, justiça social e integridade da criação estão no centro

da resposta às crises do clima, da saúde pública e da biodiversidade.

● Governos devem implementar soluções que não priorizem o lucro, mas sim a

proteção das pessoas, do planeta e de toda a natureza, incluindo os

ecossistemas naturais. Soluções devem priorizar as necessidades dos pobres e

marginalizados.

● Todos os governos devem se comprometer a não mais perda de

biodiversidade, com a recuperação mundial da biodiversidade de 2030 em

diante.

● Todos os governos devem agir com urgência para limitar o aquecimento ao

objetivo de 1,5°C e estabelecer legislações, políticas e medidas para alcançar esse

objetivo de forma sustentável.

● Governos devem estabelecer políticas e legislações para alcançar as emissões zero

líquidas globais o quanto antes, o que inclui desinvestir em combustíveis fósseis e

investir em energias renováveis e naturais para todos, e conservar e restaurar os
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ecossistemas naturais. Países com altas emissões devem guiar de acordo com o

princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas.

● Governos devem colocar soluções de carbono neutro e naturais no centro de suas

ações pelo clima, especialmente para melhorar a resiliência das comunidades,

incluindo pessoas indígenas e países com impactos climáticos, baseado na

preservação e restauração local do ecossistema.

● As finanças climáticas devem ser ajustadas com urgências para os países

pobres e vulneráveis e as comunidades na linha de frente da crise climática.

Mais detalhes das demandas para a COP15 e COP26 encontram-se no site do Tempo

da Criação.

Ações

Estamos em um momento de kairós para todos os cristãos e cristãs se unirem em

unanimidade para apoiar objetivos mais audaciosos para salvar nossa casa comum. Já

que ambas as COPs serão realizadas após o Tempo da Criação, não poderíamos pedir

por um momento mais propício para agir.

Propomos as seguintes ações conjuntas que podem fazer com que as igrejas cristãs

apoiem os esforços de advocacy para resultados justos e ambiciosos pela

biodiversidade e pelo clima no próximo ano.

1. Participe de uma campanha global de advocacy

● Participe da campanha ‘Orar e Agir pela Justiça Climática’, rumo à COP26

https://www.prayandact4climate.org/. Esta campanha reúne pessoas de fé para

orar e agir pela justiça climática.

● Participe da petição católica sobre a crise climática e a biodiversidade rumo à

Cúpula da Biodiversidade, COP15, e à Cúpula do Clima, COP26.

2. Ajude no engajamento local

● Tomadores de decisão locais, como prefeitos, conselheiros, lideranças da igreja,

membros de governos nacionais ou parlamentos, e outros, podem estar

envolvidos em processos de decisão que afetam o clima e a biodiversidade. Você

pode influenciar as decisões locais e globais se comunicando com os tomadores de

decisão locais e nacionais sobre essas questões. Telefone para seus escritórios,

envie um e-mail, ou organize uma reunião com eles para informar suas

preocupações.

● Considere desenvolver uma declaração sobre suas preocupações com o clima e a

biodiversidade. As declarações podem ser compartilhadas com os tomadores de

decisão e as mídias ao longo do Tempo da Criação para deixar claro que tipo de

ação é necessária para abordar essas crises. Pontos de discussão estão disponíveis

no site do Tempo da Criação.
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● Mais recursos com ideias sobre como organizar engajamento de advocacy (online,

offline, reuniões e eventos de alto nível, reuniões e eventos de base), como o Guia

da Federação Luterana Mundial, O papel crítico de agentes religiosos sobre a

discussão nacional sobre o clima: Entendendo as Contribuições Nacionais

Determinadas, que estará disponível no site ao longo do Tempo da Criação.

3. Participe de uma mobilização

● Jovens e seus apoiadores de diversas gerações estão se unindo em greves

globais no movimento conhecido como Fridays for the Future [sextas pelo

futuro]. A mobilização pública envia uma mensagem poderosa aos tomadores de

decisão de que a mudança é necessária. Acesse Fridays for the Future ou

Geração Laudato Si’, o movimento de jovens católicos e católicas, para mais

informações sobre as greves. Você também pode organizar sua própria

demonstração em sua escola, igreja ou edifício do governo, para conscientizar as

pessoas sobre essas questões.

4. Encoraje as instituições a desinvestir

● Apesar da crise climática e ecológica causada pela queima de combustíveis fósseis,

muitas instituições continuam investindo seu dinheiro na produção dos

combustíveis fósseis. Participe da campanha para o desinvestimento das

instituições em combustíveis fósseis, e investimento de suas finanças em energias

renováveis: campanha Operation Noah’s Bright Now, e a campanha Big Shift

Global.

Compartilhe o seu trabalho de advocacy

● Acompanhe as campanhas em nossos perfis do Facebook e Twitter, e amplifique

nossas demandas de advocacy em suas redes sociais usando #TempoDaCriação.

Além disso, participe do grupo público do Tempo da Criação para inspiração e

novidades, e para compartilhar seus eventos e experiências.

● Compartilhe fotos, poemas e desenhos sobre o clima, a biodiversidade e as

mudanças pós-COVID em sua comunidade para contar sua história sobre a

natureza ao seu redor e sua relação com a criação.

● Escreva um blog sobre a atividade que você organizou ou em que participou,

ou sobre o significado do Tempo da Criação para você e compartilhe

conosco.
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