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Parlamentares de todo o mundo clamam pela priorização do empoderamento da cidadania na Agenda da COP26
Em colaboração com a Fundação Westminster para a Democracia (WFD), o ParlAmericas e parlamentares do
Canadá, Indonésia, Geórgia, Quênia e Paquistão publicaram uma declaração chamando a atenção para a
necessidade urgente de tratar o empoderamento da cidadania como uma das principais prioridades da COP26,
destacando seu papel fundamental para assegurar o sucesso global do Acordo de Paris.
A declaração reconhece os seis componentes da Ação para Empoderamento Climático (ACE), um termo adotado
pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (CQNUMC) para se referir ao trabalho
previsto pelo Artigo 6 da Convenção (1992) e pelo Artigo 12 do Acordo de Paris, no empoderamento de todas as
cidadãs e cidadãos, a fim de que possam participar da ação climática por meio de educação, treinamento,
conscientização pública, participação pública, acesso público à informação e cooperação internacional relacionada
a essas questões. A declaração sugere que a retomada do compromisso com o papel que toda a sociedade pode
desempenhar na ação climática é perfeitamente cabível neste momento de ameaças à democracia, na esteira das
respostas ao COVID-19. Ela também aborda a necessidade de fortalecimento da governança climática e de
assegurar uma maior participação e engajamento em ações para lidar com a mudança climática, reconhecendo o
importante papel que os parlamentos desempenham nesses esforços, como foi explorado recentemente no 5o
Encontro da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas.
Assinaram a declaração a Exma. Senadora Rosa Galvez do Canadá, Presidenta da Rede Parlamentar sobre
Mudanças Climáticas do ParlAmericas; a Exma. Munaza Hassan do Paquistão, Presidenta do Comitê de Mudança
Climática da Assembleia Nacional; o Exmo. Fadli Zon da Indonésia, Presidente do Comitê de Cooperação
Interparlamentar da Câmara dos Representantes; o Exmo. Japhet Miriti Kareke Mbiuki do Quênia, Presidente do
Comitê de Meio Ambiente e Recursos Naturais da Assembleia Nacional; a Exma. Maia Bitadze da Geórgia,
Presidenta do Comitê de Preservação Ambiental e de Recursos Naturais do Parlamento; Alisha Todd, Diretora Geral
do ParlAmericas; e Rafael Jimenez Aybar, Consultor de Democracia Ambiental da WFD.
Em apoio à declaração, a Senadora Rosa Galvez fez o seguinte comentário: “A pandemia cerceou o exercício pleno
das atividades democráticas, as quais ainda não foram retomadas integralmente, limitando assim as medidas
adequadas para a responsabilização dos governos por suas promessas climáticas. É por isso que é tão importante
priorizar o empoderamento da cidadania, e, na qualidade de parlamentares, desempenhamos o papel crítico de
assegurar a existência de estruturas e programas adequados para garantir o acesso à informação, educação e
participação cidadã no desenvolvimento e implementação de legislações e políticas climáticas.”
Clique aqui para ler a declaração completa.
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