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A Carta Global das Juventudes pelo Clima é um
chamado à ação de jovens de todo o mundo,
dirigindo-se diretamente aos líderes participantes
da COP26, a 26ª Conferência das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá em
Glasgow, na Escócia, em novembro de 2021.
A Carta é resultado de uma pesquisa em larga escala do British Council com a Catalyst in
Communities, negócio social sem fins lucrativos, que utilizou uma abordagem de metodologia
mista para reunir opiniões, experiências e aspirações de 8.000 jovens em 23 países, incluindo o
Brasil.
A equipe de pesquisa trabalhou em meio às restrições globais da Covid-19 para ampliar as vozes
não ouvidas no debate sobre o clima – as juventudes – com o objetivo de garantir a maior
representatividade possível em termos históricos, geográficos, de gênero, raça e status
socioeconômico. A pesquisa para o relatório foi realizada entre janeiro e março de 2021.
A Carta Global das Juventudes pelo Clima acompanha a campanha 8,000 Rising e é parte do
programa The Climate Connection do British Council, uma plataforma global de diálogo,
cooperação e ação, conectando milhões de pessoas através de soluções compartilhadas para a
crise climática.
Leia a Carta Global das Juventudes pelo Clima, baixe o relatório de pesquisa e participe da
campanha 8,000 Rising em www.cartapeloclima.com.br

As juventudes do Brasil e a ação climática
A carta a seguir e os dados que a acompanham representam os pontos de vista e perspectivas
dos jovens no Brasil.
É uma declaração coletiva de todos aqueles que participaram da pesquisa para a Carta Global
das Juventudes pelo Clima no Brasil e pode ser usada como ponto de partida para que líderes e
formuladores de políticas entendam como abordar as preocupações dos jovens em relação às
mudanças climáticas, e como eles podem usar esse potencial inexplorado para realizar a ação
climática.
Esperamos que esta carta inspire tanto jovens quanto tomadores de decisão em todo o Brasil e
no exterior a trabalhar juntos para encontrar soluções sustentáveis para conter os impactos das
mudanças climáticas.

Prezados líderes da COP26,
Olá, tudo bem? Nós, as juventudes do Brasil, estamos aqui para compartilhar nossos objetivos e
aspirações para o futuro de nosso país e de nosso planeta.
Somos o lar de algumas das mais impressionantes linhas costeiras do mundo e um dos guardiões
da magnífica floresta tropical amazônica. Temos uma cultura rica e vibrante, combinando música,
dança, festivais tradicionais e paixão pelo esporte. E queremos resguardar isso para as gerações
futuras.
Aqueles de nós que contribuíram para esta declaração coletiva representam a voz que não é ouvida
no debate sobre o clima. Mais de 60% de nós somos mulheres, alguns de nós com deficiências e
outros minorias étnicas. Somos provenientes tanto de áreas rurais quanto urbanas, e temos
diferentes níveis de educação e emprego.
Viemos de todos os cantos do Brasil e estamos profundamente preocupados com as mudanças
climáticas. É por isso que estamos aqui para, coletivamente, apelar à ação climática.

Como as mudanças climáticas estão nos impactando
Seja nas cidades ou no campo, aprendemos sobre as mudanças climáticas vivenciando e vendo
seus impactos nos meios digitais e nas redes sociais. A TV, também, continua sendo uma
importante fonte de informação. Já podemos ver os efeitos das mudanças climáticas, simplesmente
olhando pela janela, e mais de 90% de nós acreditamos que elas já estão impactando nossas vidas.
Os três principais efeitos das mudanças climáticas que vemos são:
1. seca/ondas de calor
2. diminuição das fontes de água
3. chuvas excessivas/condições extremas do clima
Ao participar desta pesquisa, nos tornamos mais familiarizados com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU e mais bem informados sobre a COP26.
Para nós, os três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável mais importantes são:
•
•
•

ODS 13: Ação contra a mudança global do clima
ODS 4: Educação de qualidade
ODS 1: Erradicação da pobreza

Como a ação climática é a questão mais crítica que o Brasil enfrenta, estamos aqui para mostrar
como podemos trabalhar juntos para encontrar soluções.

Nosso compromisso com a ação climática
Cerca de 60% de nós acreditamos ter as habilidades necessárias para realizar nosso potencial e
enfrentar as mudanças climáticas no Brasil, especialmente mulheres jovens que vivem em áreas
urbanas. Ainda assim, pouco mais de 60% de nós já participaram de exercícios de conscientização
climática, e muito menos se engajaram em ações de mitigação. Isso precisa mudar se quisermos
reduzir o impacto das mudanças climáticas.
Com as mudanças climáticas impactando a vida de todos, percebemos que os formuladores de
políticas e as organizações da sociedade civil não podem lidar com o problema sozinhos. Por isso,

pedimos que incluam as juventudes de forma significativa, para que juntos possamos desenvolver
soluções climáticas sustentáveis!

O que exigimos de nossos líderes
Líderes e formuladores de políticas, precisamos de sua ajuda para remover os obstáculos à nossa
participação, que incluem:
●
●
●

oportunidades limitadas ou inexistentes para o engajamento dos jovens oferecidas pelo
governo;
integração limitada ou nenhuma integração com iniciativas de nível comunitário para
envolver os jovens na ação climática;
pouco ou nenhum acesso aos recursos de conhecimento e saberes.

Nós, como um grupo diverso, estamos preparados para agir, mas não podemos fazê-lo sozinhos,
e vocês também não podem. Mas vocês têm o poder de integrar as ações lideradas pelas
juventudes às iniciativas governamentais e políticas públicas e de nos engajar de maneiras
significativas. Vocês podem nos preparar melhor, dando-nos acesso mais amplo ao conhecimento
e às habilidades, permitindo-nos contribuir para a elaboração de políticas e aproveitando nosso
potencial dentro das intervenções de mitigação e adaptação ao clima no Brasil.
Juntos podemos encontrar soluções por meio da educação e da colaboração, e os jovens no Brasil
podem se tornar um símbolo de esperança para outros ao redor do mundo, mas somente se formos
incluídos e consultados em planos e ações para enfrentar os principais desafios ambientais que
nosso país e nosso planeta enfrentam.

Nossas vozes
“Quando vi os incêndios florestais durante o ano passado, percebi que precisava agir. Meu sonho
é ser médico e ajudar as populações que serão e já são afetadas pela crise climática."
"Entendo-me como um homem gay cis, sou um indígena tupiniquim. Acredito que minha formação
e minhas experiências podem ser uma ferramenta para combater as desigualdades que meu povo
e tantos outros sofrem atualmente."
“Investir na educação e em projetos de vida como um meio de incentivar a mudança no Brasil."
"Não mais promessas vazias; a temperatura da terra está aumentando - precisamos agir agora!"

Nossa mensagem de despedida
Monitorar e proteger as florestas, em especial a tropical amazônica, e os povos originários do
Brasil. Estimular iniciativas públicas e privadas, ecologicamente corretas e culturalmente diversas,
que incentivem o reflorestamento e a limpeza de rios, lagos e litorais, e promovam a ampla
educação ambiental. E, é claro, garantir que a agenda ambiental seja inserida na educação,
apoiando as escolas, por exemplo, a criar jardins coletivos, construir recursos para a coleta de
água da chuva e melhorar a reciclagem.

