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Países mostram como transformar palavras em ação
Eventos abordando diferentes aspectos da agenda de gênero relacionados à mitigação e à
adaptação a mudanças climáticas aconteceram em Le Bourget no dia 8 de dezembro, o Gender
Day na COP 21.
Considerando que os impactos são diferentes para homens e mulheres, a data teve como
principal foco o papel das mulheres como líderes e agentes de mudança no enfrentamento
dessas questões.
Um dos debates mais concorridos foi o “From Global to Local Action: National Approaches to
Mitigating Climate Change and Advancing Gender Equality”. Participaram dele a ex-presidente
da Finlândia, Tarja Halonen, e o Ministro do Meio Ambiente da Jordânia, H.E. Taher El
Shakhsheir, país onde a agenda de gênero constitui uma seção especial da INDC.
O objetivo foi mostrar formas
concretas
como
os
países
implementaram localmente os
compromissos
internacionais.
Foram apresentadas estratégias
comprovadamente eficazes para
transformar “palavras em ação" e,
principalmente, para garantir às
mulheres o direito a papéis capazes
de influenciar políticas e iniciativas
eficazes de mudança climática, de
acordo com os compromissos pela
igualdade de gênero.
Em gravação para a Rede de Mulheres, a presidente Tarja Halonen fala da COP e do papel das
mulheres em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas. Ouça o áudio anexo.

Diálogos do Brasil na COP encerram com participação de

conselheiras da Rede de Mulheres
A série de encontros Brazil Dialogues at COP 21, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e
Itamaraty na Embaixada Brasileira em Paris, foi encerrada dia 9 de dezembro, com a
participação de Celina Carpi e Marina Grossi, conselheiras da Rede. Elas enriqueceram o
diálogo, conduzido pelo Secretário de Mudanças Climáticas do MMA, Carlos Klink que teve
como tema “How far are the present aggregated mitigation/adaptation efforts from current
scientific knowledge”.
Na platéia, prestigiando as representantes da
Rede de Mulheres, estavam Eliana Tameirão,
Andrea Alvares, Sheila Magri, Tatiana Trevisan e
Sonia Favaretto, parte do grupo da Rede que
está presente na COP. Assistiram também ao
debate Pe. Josafá e Israel Klabin, membros do
Conselho de Desenvolvimento Sustentável do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e Jorge
Viana, governador do Acre.
Celina Carpi, conselheira e membro do Comitê de Ética da Rede de Mulheres gravou
depoimento com sua visão sobre o processo da COP, do qual vem participando ativamente.
Ouça o áudio anexo.
Veja essas e outras notícias no site da Rede de Mulheres
http://redemulheres.mma.gov.br/

