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📣 #ClimateDebtJustice - Guia para agir📣
Embargoed till Friday 22nd - 7am UTC/3pm PST/3am EDT

Perguntas? contactar: icrotti@eurodad.org
Aqui está o link para partilhar a guia: https://bit.ly/3E9fvxb

English - Español - Français

Com pouco tempo?
Aceda diretamente às publicações para as redes sociais

Contexto
A emergência climática está a alimentar a acumulação de dívida nos países do Sul Global.
Embora tenham contribuído muito pouco para a situação atual, estes países sofrem os
impactos das alterações climáticas e enfrentam custos de empréstimos mais elevados
devido às suas vulnerabilidades climáticas. Simultaneamente, os países do Sul Global têm
poucas alternativas ao endividamento para financiar a mitigação e adaptação climática ou
para financiar a reconstrução e recuperação após eventos climáticos extremos. Para além
disso, o financiamento internacional para o clima, que deveria respeitar o princípio de
responsabilidades comuns mas diferenciadas, está a ser concedido principalmente através
de empréstimos e modalidades de criação de dívida, colocando o fardo financeiro no Sul
Global.

A necessidade de transição global para uma economia mais sustentável e equitativa não é
possível sem que o financiamento para o clima seja também ele sustentável, responsável,
justo e não gerador de dívida. O financiamento para a transição económica não pode
exacerbar as vulnerabilidades da dívida no Sul global. Além disso, é necessário o
cancelamento da dívida e a criação de um mecanismo justo de resolução da dívida. A
justiça climática não é possível sem justiça económica e justiça da dívida. E a justiça da
dívida não será possível sem justiça climática.

https://emojipedia.org/megaphone/
https://emojipedia.org/megaphone/
mailto:icrotti@eurodad.org
https://docs.google.com/document/d/1ZsGPgJvzSqX_wBkdaLxSHN_izPo4yX3pRsHILFlHagk/edit#heading=h.8dxuy8iklmlf
https://docs.google.com/document/d/1vu65jjJDazX861ePJMzx2WpHE4KWdct6zy8MmIYDkDc/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1LDBBLfnGnpKGYm3AThB8LejQ3CnYZzeh/edit


Em que consiste a campanha da dívida e do clima?
Um grupo de OSC e de movimentos sociais juntou-se para agir no domínio da justiça da
dívida e da justiça climática.

No âmbito do Dias de Ação Global para o Cancelamento da Dívida, estamos a preparar
algumas ações de sensibilização, nomeadamente uma declaração que exige aos governos e
instituições a tomada de ações urgentes, justas e ambiciosas, em conformidade com as
suas obrigações e responsabilidades.

Como pode participar

Independentemente de ser uma organização ou alguém a título pessoal, há várias iniciativas
digitais em que se pode envolver para apoiar esta campanha:

✍ Assine esta declaração, se pertence a uma organização (A declaração está disponível
em inglês, espanhol, francês, português e holandês. Se estiver interessado em saber quem já
assinou pode aceder aqui para consultar a lista completa dos signatários).

🌐 Participe com #ClimateDebtJustice na tempestade no Twitter:

A tempestade no Twitter terá lugar na sexta-feira, dia 22 de outubro. Encorajamos todos os
defensores desta causa a partilhar tweets a partir das 7h da manhã UTC e ao longo de todo
o dia, no sentido de maximizar o impacto da ação. Estas são algumas formas de participar
na tempestade no Twitter:

● Inclua o hashtag #ClimateDebtJustice nos tweets partilhados por si ou pela sua
organização

● Se não se sentir inspirado, pode copiar e colar algumas das sugestões abaixo.

● Lembre-se que os tweets resultam melhor com uma imagens um ou vídeo. Pode
encontrar aqui imagens ou um vídeo de animação, através do Youtube ou disponível
para descarregar.

● No final deste documento encontrará mais recursos e materiais que pode utilizar e
partilhar.

https://debtgwa.net/debt-and-climate
https://www.eurodad.org/debt_and_climate_statement_signatures?utm_campaign=climate_debt_statement&utm_medium=email&utm_source=eurodad
https://debtgwa.net/debt-and-climate
https://drive.google.com/drive/folders/1wLGcRFjSYpj0mL95ls8mFtJFVJ-OWV1E
https://www.youtube.com/watch?v=z10aOnbOKgU
https://drive.google.com/file/d/1WfSwacJZ01q7T33mZfEpm_x6P1Hm430x/view


● Precisa de algum destes materiais traduzido na sua língua? Pode enviar um e-mail à
Emy, através do e-mail edenardi@eurodad.org.

Tweet Imagens

Hoje juntamos forças com mais de 200 OSC para exigir
📣 #CancelarADívida & disponibilizar
#FinanciamentoParaoClima que não exacerbe as
vulnerabilidade da dívida no #SulGlobal.

🙌 Junte-se a nós! https://bit.ly/3n2wM46
#ClimateDebtJustice

⚠ Os países ricos são responsáveis pela #CriseClimática.
Porque é que o #SulGlobal é que paga por ela?

📣 Nós pedimos aos líderes mundiais para #CancelarADívida &
disponibilizar #FinanciamentoParaoClima. Não há
#JustiçaClimática sem #JustiçadaDívida!

Para mais informação: https://bit.ly/3n2wM46
#ClimateDebtJustice

⚠ A dívida climática do Norte Global ao #SulGlobal baseia-se
em dinâmicas coloniais e tem sido perpetuada por dinâmicas
neo-coloniais.

📣 Não existe #JustiçaClimática sem #JustiçadaDívida!
✊ Precisamos de mudanças sistémicas.

Leia mais em: https://bit.ly/3n2wM46 #ClimateDebtJustice

⚠ A #CriseClimática está a alimentar a acumulação de dívida
no #SulGlobal. Os países mais afetados são também aqueles
que menos contribuíram para este fenómeno.

Precisamos de mais razões para #CancelarADívida❓

Leia mais em: https://bit.ly/3n2wM46

#ClimateDebtJustice

mailto:edenardi@eurodad.org
https://bit.ly/3n2wM46


Tweet Visuals

⚠  No rescaldo de uma #EmergênciaClimática é crucial o
acesso a financiamento não gerador de dívida que possibilite
uma recuperação justa, equitativa e sustentável.

📣 É preciso alertar os líderes mundiais para agirem,
possibilitando #JustiçaClimática e #JustiçadaDívida e no
sentido de reformar o sistema financeiro internacional.

Leia mais em: https://bit.ly/3n2wM46

⚠ A dívida não pode ser considerada sustentável se o seu
pagamento previne o #SulGlobal de recuperar da
#CriseClimática.

📣 RT se concordas que não há #Justiça Climática sem
#JustiçadaDívida!

Leia mais em: https://bit.ly/3n2wM46

Hashtags:
#ClimateDebtJustice, #CancelTheDebt, #UprootTheSystem, #WorldWeWant

Tags:
International and regional networks supporting the joint statement:
@debtgwa, @eurodad, @AsianPeoplesMvt, @AFRODAD2011, @latindadd, @350,
@ActionAid, @Global_Demands, @social_rights, @StopCorpAbuse, @femtaskforce,
@FFFMAPA, @globaleducation, @ibvmngo, @PriceofOil, @Oxfam, @scnfamily, @SID_INT,
@3rdworldnetwork, @UNANIMAIntl, @IYCM, @atalc, @CANEurope, @EqualAsiaF,
@FightInequality, @WoMin_Africa

Climate / Debt influencing voices:
@Fridays4future, @GretaThunberg,  @ClimateCoaliti1, @NaomiAKlein, @ExtinctionR,
@GeorgeMonbiot, @democracynow, @IEfinanceHRs, @tveitdal, @Greenpeace, @GlblCtzn,
@UNEP, @UNDP, World_Wildlife, @HollyWildChild, @AOC



UNFCCC: English @UNFCCC, Spanish @CMNUCC, French @CCNUCC, Russian @RKIKOON
and German @UNKlima. UNFCCC head: @PEspinosaC

 Interaja com outras contas do Twitter

Se é ativo no Twitter, pode contactar outros utilizadores, convidando-os a participar nesta
campanha. Caso pretenda, poderá utilizar a seguinte mensagem:

🙌 Mais de 200 OSC já assinaram a declaração que defende Justiça da Dívida e
Justiça Climática:  https://bit.ly/3n2wM46

⚠ Como talvez saiba, os países ricos são os principais responsáveis pela crise
climática, mas é o Sul Global que paga por este fenómeno.

📣 Junte-se a nós esta sexta-feira, dia 22 de outubro, numa tempestade no twitter,
que pretende denunciar esta situação e exigir o cancelamento da dívida, a
disponibilização de financiamento climático não gerador de dívida e o
reconhecimento da dívida climática que o norte global tem para com o sul.

👉 Aceda aqui ao guia que preparámos https://bit.ly/3jka06V e junte-se a nós no
twitter e noutras redes sociais na sexta-feira, dia 22 de outubro, a partir das 7h da
manhã UCT/ 3h da tarde PST / 3h da manhã EDT

🙏 Obrigada pelo apoio

📣 Divulgue a mensagem no Facebook e no Instagram

Se não está no Twitter, pode participar igualmente através do Facebook ou do Instagram:

FACEBOOK
⚠ A #CriseClimática exacerbou a acumulação de dívida do #SulGlobal. Os países
mais afetados são também aqueles que menos contribuíram para este fenómeno.
Precisamos de mais razões para #CancelarADívida❓

Leia mais sobre #ClimateDebtJustice em: https://bit.ly/3n5BXQW



INSTAGRAM
⚠ Os países ricos são responsáveis pela #CriseClimática. Porque é que o
#SulGlobal é que paga por ela?
Os países que sofrem os piores impactos das alterações climáticas têm contribuído
muito pouco para este fenómeno, mas enfrentam custos de empréstimo mais caros
devido às suas vulnerabilidades climáticas.
Chegou a hora dos líderes mundiais agirem no sentido de #JustiçaClimática e
#JustiçadaDívida, #CancelarADívida e reformar o sistema financeiro internacional.
Não haverá #JustiçaClimática sem #JustiçadaDívida!
#DebtRelief #ClimateDebt #ClimateChange #ClimateEmergency #COP26

 Interaja com influenciadores no Instagram

Se é activo no Instagram pode contactar esta lista de influenciadores, convidando-os
a participar na nossa campanha. Caso desejar, pode utilizar a mensagem abaixo:

Olá [inserir nome do influenciador],
Eu sou [insira o seu nome] do/a [insira a sua organização] e, como deve saber, os
países ricos são os principais responsáveis pela crise climática. No entanto, é o Sul
Global que está a pagar por ela.

Como parte da Greve Climática Global, aderimos a uma coligação de mais de 200
OSC para sensibilizar os cidadãos sobre a necessidade da transição global para uma
economia mais equitativa, algo que não pode acontecer sem um tipo de
financiamento climático sustentável, responsável, justo e não gerador de dívida.

Caso esta campanha se coadune com a sua visão e pretenda juntar-se à nossa
acção, gostaríamos muito que partilhasse as nossas mensagens com os seus
seguidores. Pode encontrar aqui mais informações sobre como aderir:
https://bit.ly/3jka06V.

Muito obrigadx por ler esta mensagem, por favor informe-nos se tiver alguma dúvida!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Muito obrigada por ler esta mensagem. Estamos disponíveis para responder a
qualquer questão.

Recursos sobre a dívida e o clima:

Recursos para a campanha
● Declaração
● Vídeo de animação da campanha (com legendas em inglês, espanhol, francês,

português e árabe) - youtube link - download link
● Materiais visuais para as redes sociais
● Vídeo Latindadd (em espanhol e inglês)

Relatórios e guias
● The climate emergency: what’s debt got to do with it?, Eurodad, October 2021
● In-depth Q&A: What is ‘climate justice’?, Carbon Brief, October 2021
● Debt and the climate crisis: a perfect storm, CSO coalition, September 2021 (for the

Spanish version click here)
● Debt and climate justice, Debt Wednesdays training course session, Eurodad, June

2021
● How Debt and Climate Change Pose ‘Systemic Risk’ to World Economy, The New

York Times, April 2021
● A tale of two emergencies - the interplay of sovereign debt and climate crises in the

global south, Eurodad, December 2020
● New figures on climate finance: The good, the bad, the disturbing and what's missing,

Eurodad, 2021
● Analysis of international climate finance in Latin America and the Caribbean, from a

climate and financial justice approach, Latinadd, 2021

Por favor informe-nos caso pretenda adicionar outros recursos a esta lista através do
e-mailicrotti@eurodad.org

https://debtgwa.net/debt-and-climate
https://youtu.be/z10aOnbOKgU
https://drive.google.com/drive/folders/1piP9OLG2zNZjfPLeTzFqWOdKzGeXAj9g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wLGcRFjSYpj0mL95ls8mFtJFVJ-OWV1E
https://drive.google.com/drive/folders/1vWwfuEkn2ieO3zd_L4Ep1voTXZgr_dkr
https://www.eurodad.org/climate_debt_faqs
https://www.carbonbrief.org/in-depth-qa-what-is-climate-justice
https://jubileedebt.org.uk/news/new-briefing-debt-and-the-climate-crisis-a-perfect-storm
https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2021/09/Debt-and-the-Climate-Crisis-a-Perfect-Storm-SPANISH.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nW6NiJ-VHEk
https://www.nytimes.com/2021/04/07/climate/debt-climate-change.html
https://www.eurodad.org/a_tale_of_two_emergencies_the_interplay_of_sovereign_debt_and_climate_crises_in_the_global_south
https://www.eurodad.org/a_tale_of_two_emergencies_the_interplay_of_sovereign_debt_and_climate_crises_in_the_global_south
https://www.eurodad.org/new_figures_on_climate_finance_the_good_the_bad_the_disturbing_and_what_s_missing
http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/07/ANALYSIS-OF-INTERNATIONAL-CLIMATE-FINANCE-IN-LATIN-AMERICA-AND-THE-CARIBBEAN-FROM-A-CLIMATE-AND-FINANCIAL-JUSTICE-APPROACH.pdf
http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/07/ANALYSIS-OF-INTERNATIONAL-CLIMATE-FINANCE-IN-LATIN-AMERICA-AND-THE-CARIBBEAN-FROM-A-CLIMATE-AND-FINANCIAL-JUSTICE-APPROACH.pdf
mailto:icrotti@eurodad.org


Imagens
Todos os materiais visuais estão disponíveis nesta pasta do Google Drive. Pode ver aqui
alguns exemplos:

https://drive.google.com/drive/folders/1wLGcRFjSYpj0mL95ls8mFtJFVJ-OWV1E



