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SOMOS MULHERES E MENINAS DE TODAS AS IDADES, EM 
TODA A NOSSA DIVERSIDADE, DE TODAS AS REGIÕES DO 
MUNDO;

Estamos profundamente preocupadas com a falta de justiça e de ações eficazes contra as mudanças 
climáticas por parte dos líderes mundiais;

Estamos preocupadas com a crescente quantidade de eventos climáticos catastróficos que estão 
matando pessoas, erradicando espécies e destruindo meios de subsistência e ecossistemas;

Estamos preocupadas com o aumento do nível do mar e com o desaparecimento de superfície 
terrestre, além das sérias perdas ambientais e humanas causadas por secas, desertificação, 
acidificação dos oceanos, salinização da água, perdas de safras, poluição do ar, derramamentos 
de óleo, plásticos e outros poluentes, derretimento das geleiras, verões atingindo temperaturas 
recorde e invernos frios, além de ciclones fora de época e tsunamis;

Estamos preocupadas por todas as mulheres e pelas comunidades e ambientes em que vivemos, 
incluindo aquelas de nós advindas de terras indígenas e sociedades oceânicas, os lugares 
que menos têm contribuído para a ruptura climática mas que estão sofrendo primeiro e mais 
intensamente os seus impactos;

Nos recusamos a permitir que as corporações controlem o nosso planeta, violem os nossos direitos, 
ou que sancionem um mundo que prioriza o crescimento e a ganância acima dos direitos humanos, 
do trabalho decente e igualitário, dos ecossistemas saudáveis e de uma distribuição justa da 
riqueza;

Estamos preocupadas porque os governos do mundo estão agindo muito lentamente, com poucos 
esforços e sem a ambição, o comprometimento e o financiamento que serão necessários para parar 
e reverter a crise climática global;

E estamos abismadas, desconcertadas e indignadas porque o nosso futuro e o futuro de nossos 
filhos, netos, bisnetos e de todos os seres vivos e ecossistemas, está sendo abandonado a favor de 
interesses a curto prazo e por falta de visão, liderança e vontade política;
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Por último e crucialmente, como mulheres e meninas não estamos apenas 
enfrentando impactos severos das mudanças climáticas, mas somos centrais para a 

implementação de soluções reais que produzam reais resultados contra estas mudanças.

As mulheres devem ser parceiras plenas na luta para combater as mudanças climáticas globais!

As mulheres do mundo dizem basta. O momento para a ação urgente é agora. Devemos 
enfrentar o poder. Nós exigimos mudanças.

Juntas, estamos criando um movimento massivo por justiça climática. Juntas, nos comprometemos 
a agir. Nós chamamos todas as mulheres, meninas e todos os nossos aliados para que se unam a 
nós nesse compromisso e juntem-se à nossa Chamada Global das Mulheres por Justiça Climática 
e à Campanha de 2015 de seis ações, sobre seis temas, durante seis meses em direção às 
negociações da ONU sobre Clima este Dezembro, em Paris.

Mulheres e meninas expressaremos nossas preocupações e entregaremos nossas demandas para 
que sejam tomadas medidas justas e efetivas contra as mudanças climáticas em todas as arenas e 
em todos os níveis possíveis – local, regional, nacional e global.

Agiremos por todos os lados – em nossas casas, bairros, praças públicas, hortas, pesqueiros, lugares 
sagados e de culto, organizações comunitárias, locais de trabalho e escolas.

Faremos notória a nossa presença nos nossos parlamentos, embaixadas e edifícios de governos 
locais; nas sedes corporativas dos maiores poluidores e empresas de energia; nas urnas, nas 
notícias, nas mídias sociais e nas portas da frente de todos aqueles com o poder de mudar a 
trajetória da injustiça climática.

Vamos falar, cantar, gritar, levantar e ocupar. Formaremos grupos de pressão, organizaremos 
vigílias, protestos, bloqueios e barricadas. Agiremos nas menores vilas e nas maiores cidades, nas 
montanhas mais altas, nos oceanos e na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
em Paris, na França.

Nos recusamos a permitir que as corporações 
controlem o nosso planeta, violem os nossos 
direitos, ou que sancionem um mundo que 
prioriza o crescimento e a ganância acima 
dos direitos humanos, do trabalho decente e 
igualitário, dos ecossistemas saudáveis e de 
uma distribuição justa da riqueza;
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 + Mudança sistêmica e não climática.

 + Evitar o aumento de 1.5 graus na temperatura 
global.

 + Assegurar equidade de gênero e direitos humanos 
em todas as medidas contra as mudaças climáticas.

 + Manter o petróleo e os combustíveis fósseis no solo.

 + Uma transição para 100% de energia segura e 
renovável.

 + Implementação de eficiência energética e medidas 
de conservação em todos os lugares, por parte de 
todos.

 + Redução de forma dramática e urgente dos padrões 
de produção e consumo por todas as pessoas, 
incluindo e especialmente por aqueles que têm 
contribuído mais para este problema no mundo 
desenvolvido

 + Comprometimento dos países desenvolvidos 
para liderar a luta contra a crise climática e para 
providenciar aos países em desenvolvimento com 
os meios para mitigar e se adaptar às mudanças 
climáticas em um espírito de solidariedade e justiça.

Não daremos as costas ao nosso lindo planeta. Nós não 
rendemos na batalhar para dar um futuro para todas as 
espécies. Nunca desistiremos da nossa campanha por 
justiça climática.

REPRESENTANDO MULHERES DE TODAS AS 
REGIÕES DO MUNDO, NÓS APELAMOS POR:
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O QUE VOCÊ PODE FAZER
Te convidamos a endossar o nosso compromisso – a Chamada 
Global das Mulheres por Justiça Climática -  e a juntar-se a essa 
campanha por mulheres e meninas de todas as idades e de todas 
as origens, com o apoio de comunidades e em todas as regiões, 
para agir em 2015 com esses temas mensais como inspiração:

JULHO: ENERGIA
Exigimos justiça energética: sistemas energéticos descentralizados e de propriedade comunitária, 
que reflitam as necessidades e prioridades de todas as pessoas e que sejam seguros, acessíveis e 
socialmente, economicamente e ambientalmente saudáveis. Queremos dar fim aos combustíveis 
fósseis, à energia nuclear, às grandes hidrelétricas, à geo-engenharia e outras tecnologias de alto 
risco. Teremos um mundo de fontes de energia 100% renováveis.

AGOSTO: ECONOMIA
Sabemos que os nossos modelos econômicos atuais fomentam o caos climático e a injustiça 
através da promoção do crescimento acima dos limites planetários. Criamos um sistema econômico 
insustentável, com inequidade e riqueza concentrada, que leva à crise climática. Os países menos 
desenvolvidos e as pessoas vivendo na pobreza sofrem as maiores consequências das mudanças 
climáticas, pelas quais os países industrializados são os grandes responsáveis. Devemos mudar o 
sistema. Para este fim, é necessário lutar por comércio justo, por padrões de consumo sustentáveis 
e por economias do cuidado. Devemos compartilhar equitativamente a riqueza, os recursos e o 
poder e devemos retirar imediatamente os investimentos em combustíveis fósseis, nas indústrias de 
extrativismo tóxico, em toda a produção insustentável. Mudaremos o sistema.

SETEMBRO: SOLUÇÕES
Já existem soluções por um mundo mais justo. Desde os avances na equidade de gênero até acabar 
com as desigualdades e as violações de direitos humanos. Desde energia alternativa, agroecologia, 
reservas marinhas e terrestres até mudanças de comportamentos e padrões de consumo. 
Desde políticas inovadoras em cidades e áreas urbanas até a educação para o desenvolvimento 
sustentável. Desde estratégias justa para a adaptação e mitigação para adereçar seriamente as 
perdas e danos do caos climático. Um mundo melhor já existe e as mulheres e meninas são centrais 
para desenhar e implementar soluções que vão sustentá-lo. De fato, elas já o fazem.
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OUTUBRO: SOBREVIVÊNCIA
Já testemunhamos os impactos das mudanças climáticas acontecendo ao redor do mundo, 
atingindo primariamente as pessoas do Sul global com impactos cada vez piores nas vidas as 
mulheres, seus meios de subsistência e suas comunidades. As mudanças climáticas são um desafio 
para a sobrevivência dos seres humanos e de outras espécies. Para algumas nações insulares, é 
uma questão do seu próprio direito de existência. O caos climático desafia a soberania, o acesso 
à água limpa e ao saneamento, ao ar puro, às florestas saudáveis, às terras, aos oceanos e à 
biodiversidade. Para as mulheres do mundo, a justiça climática é questão de sobrevivência e de 
dignidade para todos – nada menos que isso é aceitável.

NOVEMBRO: PODER
É a hora de retomar o nosso poder – nos nossos patrimônios comuns, nos nossos governos, nossa 
saúde, nossos alimentos, nossa energia, nossas terras, oceanos e nosso planeta. Demonstraremos 
o poder da ação coletiva, das mulheres e meninas, dos movimentos dos cidadãos sobre o poder 
dos interesses corporativos. Diremos a verdade sobre as indústrias poluidoras e desafiaremos as 
corporações e governos que estão nos levando ao caos climático. As mulheres do mundo devem 
enfrentar o poder.

DEZEMBRO: JUSTIÇA CLIMÁTICA
Fizemos uma convocação para a ação; agora, fazemos uma chamada para que você junte-se a 
nós na marcha global por justiça climática. Junte-se à mulheres preocupadas por todo o mundo e 
participe de ações massivas em Paris durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas e/ou crie suas próprias ações locais onde quer esteja no dia 29 de Novembro, 12 de 
Dezembro e nas duas semanas entre essas datas.

Juntas, centenas de milhares, de fato, milhões de nós faremos esta chamada por:
 + Mudança sistêmica e não climática!
 + Por restauração dos danos ecológicos. Por direitos humanos.
 + Por justiça climática. Por justiça econômica.
 + Por justiça de gênero. Por um mundo melhor e mais justo. Por Paz.
 + Na capital de seu país. Na sua casa, bairro, vila ou cidade.
 + De onde quer que esteja.

Organize! Mobilize! Resista!

Junte-se à Chamada Global por Justiça Climática!

Justiça Climática
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JUSTIÇA AGORA!

Estas são algumas sugestões de ações que você pode realizar para apoiar a Chamada!

Essa campanha global busca dar uma estrutura para a mobilização, porém atividades e ações 
podem ser idealizadas de acordo com o contexto local, nacional e regional. Exemplos do que você 
pode fazer incluem:

 + Apoiar a Chamada e compartilhá-la com os contatos da sua organização, seus amigos e 
com as mídias locais e nacionais

 + Planejar uma marcha ou reunião na sua cidade ou comunidade

 +  Escrever um artigo sobre as experiências femininas com as mudanças do clima para o seu 
jornal local ou nacional

 + Desenvolver um comprometimento nacional para as ações e temas que você pretende 
empreender no caminho até Paris

 + Escrever uma publicação correspondendo a um ou mais dos temas mensais

 + Organizar um evento ou webinário.

 + Falar em um programa de rádio local para aumentar a conscientização sobre o assunto

 + Organizar um protesto ou um “protesto sentado” na sede de uma corporação ou indústria 
com práticas insustentáveis

 + Desenvolver um informe para o seu governo levar à pauta legislativa políticas sobre gênero 
e mudanças climáticas

 + Participar de reuniões internacionais como um ativista de direitos das mulheres em políticas 
públicas de clima

 + Organizar uma exibição para demonstrar os impactos do, ou soluções para, o caos climático

 + Organizar um programa de treinamento para soluções de energias renováveis para a sua 
comunidade local

Essa é apenas uma lista de sugestões. Por favor, sinta-se a vontade para ser criativ@ e idealizar sua 
própria ação!

Ah, e não se esqueça de compartilhar suas atividades com a Chamada! Coloque-as no nosso site 
para ajudar a amplificar o trabalho coletivo e a construção do movimento!

www. womenforclimatejustice.org

Apoiadores Iniciais / Comitê de Coordenação
African Biodiversity Network, ALGA (Rural Women’s Public Association), All India Women’s Conference (AIWC), Asia-Pacific 
Forum on Women, Law and Development (APWLD), Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad (AFPAT), Diva 
for Equality, Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Equidad de Genero, Feminist Task Force, Foro 
Internacional de Mujeres Indigenas, GenderCC-Women for Climate Justice, Global Forest Coalition, Heinrich Boell North 
America, International Network on Women’s Funds, INOCHI/Women for Safe Energy, Khan Foundation, LIFE e.V, One Million 
Women, Pacific Partnerships to Strengthen Gender, Climate Change Responses and Sustainable Development (PPGCCSD), 
Siglo XXIII, Urgent Action Fund, Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN), Women’s Environmental Program 
(WEP), Women in Europe for a Common Future (WECF/WICF), Women’s Environment and Development Organization (WEDO)


