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AVAAZ MOBILIZA GENTE DE TODO O MUNDO
EM DEFESA DO CLIMA NO PLANETA
Defender o clima é dever de cada um de nós.
AVAAZ

Queridos e extraordinários amigos da Avaaz,
Conseguimos! Apesar da proibição do que seria uma grande marcha em Paris, ainda assim
quebramos o recorde do ano passado e fizemos a maior mobilização pelo clima da história! De
São Paulo a Sidney, 785 mil pessoas fizeram o chão tremer em mais de 2.300 eventos em 175
países. Todos unidos em uma só voz, exigindo um futuro com energia 100% limpa para
salvarmos tudo o que amamos. Estamos nas capas dos jornais no mundo todo e já podemos
sentir o impacto na Conferência de Paris.
divulgação

É quase impossível descrever a força e a beleza do que
criamos, mas essas fotos nos ajudam a entender um
pouco como foi:
Este é o movimento que nosso planeta estava
esperando.

Londres, Reino Unido

Muitos
países,
como
Bangladesh
e
Irlanda,
testemunharam as maiores mobilizações pelo clima de
suas histórias. Na Austrália, 120 mil pessoas foram às
ruas. Na Índia, 100 mil. Em Sanaa, no Iêmen, as pessoas
saíram às ruas mesmo com bombardeios acontecendo
por perto.

Na
França,
mobilizações que reuniriam mais de 500 mil pessoas
foram canceladas por questões de segurança, mas
membros e a equipe da Avaaz reuniram mais de 10 mil
pares de sapato, como símbolo das pessoas que
gostariam de estar nas ruas – até o Papa e o secretáriogeral da ONU doaram seus pares! Os calçados foram
colocados na Place de la Republique, em Paris, às
vésperas da Conferência do Clima.
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As

mobilizações
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Até o Papa enviou sapato para essa
manifestação

divulgação

A partir do canto superior esquerdo, em
sentido horário: Melbourne, Helsinki,
Berlim, Jacarta, Bogotá, Amsterdã

tiveram grande cobertura jornalística, aparecendo em
centenas de grandes veículos de comunicação e virando
manchete da Al Jazeera e do New York Times.
O representante do Papa Francisco afirmou: "Hoje, o
Papa está em espírito com centenas de milhares de
pessoas, de mãos dadas com os pobres e com aqueles
que buscam um tratamento justo quanto aos efeitos
climáticos."

Em seu discurso para os líderes mundiais na manhã de hoje, Ban Ki-moon, o secretário-geral
da ONU, reforçou: “Os povos do mundo também estão tomando a iniciativa. Eles foram às ruas
de cidades ao redor do mundo todo, organizaram mobilizações enormes pedindo por
mudanças… e esperam que cada um de vocês responda à altura. A História pede ação.”
E Christiana Figueres, chefe das negociações do clima da ONU, nos agradeceu e anunciou:
"Estou colaborando com a Avaaz na instalação de um telão para que a voz do povo seja
ouvida. Todos os negociadores poderão ver o quão forte é o apoio a um acordo sobre o clima
que proteja nosso planeta, a casa de todos nós."
Hoje começa a Conferência do Clima. Durante anos, os políticos nos disseram: “Prove que as
pessoas se importam e então tomaremos uma atitude". No fim de semana, mostramos a eles
que o mundo inteiro quer um acordo por energia 100% limpa. E agora, um vídeo em que
fazemos essa exigência está sendo exibido enquanto os chefes de Estado entram no prédio da
conferência. É impossível que nos ignorem, ou que ignorem nosso apelo: a equipe da Avaaz
está na conferência e levará nossas vozes aos negociadores sempre que alguém tentar
enfraquecer o acordo.
Neste fim de semana, nosso movimento alcançou outro nível. Nas próximas duas semanas,
vamos continuar mostrando essa força sempre que for necessário. Vamos manter a bandeira da
esperança hasteada e sacudir a conferência até chegarmos a um acordo que proteja nosso
futuro.
Um abraço com muita gratidão e determinação,
Emma, Alice, Luis, Ricken, Ben, Mais, Dan e toda a equipe da Avaaz
PS: Clique aqui para ler o editorial que o Ricken escreveu sobre este momento e sobre como
ele representa um teste para toda humanidade (em inglês).
Milhares de membros da Avaaz enviaram fotos e vídeos sensacionais dos eventos ocorrendo
em todo o mundo. Pelas próximas duas semanas, essas imagens serão projetadas em um telão
na conferência, que será visto pelos governantes e negociadores todas as vezes em que
entrarem e saírem do prédio.
A Avaaz é uma rede de campanhas global de 41 milhões de pessoas que se mobiliza para
garantir que os valores e visões da sociedade civil global influenciem questões políticas
nacionais e internacionais. ("Avaaz" significa "voz" e "canção" em várias línguas). Membros da
Avaaz vivem em todos os países do planeta e a nossa equipe está espalhada em 18 países de
6 continentes, operando em 17 línguas. Saiba mais sobre as nossas campanhas aqui, nos siga
no Facebook ou Twitter.
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