


A P A  M A S A L A H N Y A ?
Krisis iklim berdampak paling kuat pada yang paling rentan. Orang-orang yang sudah hidup dalam 
kemiskinan akan jauh lebih rentan terhadap guncangan iklim karena kondisi kehidupan mereka yang 
tidak aman, mata pencaharian yang tidak aman, dan kurangnya akses ke sumber daya untuk beradaptasi 
dan membangun ketahanan. Alam dan keanekaragaman hayati berada pada risiko besar, memperburuk 
situasi kelompok yang rentan karena ketergantungan mereka pada alam. Dilihat melalui lensa ini, krisis 
iklim memperburuk ketidaksetaraan, merusak demokrasi, dan mengancam pembangunan  dan 
ekosistem kita pada skala lebih besar.

Sistem ekonomi saat ini yang membawa kita kepada krisis iklim bertahan dan merupakan bagian dari 
masalah. Tata kelola iklim yang ada tidak cukup mendukung inklusivitas. Sebaliknya, ketika krisis iklim 
memburuk, ruang sipil menyusut. Suara-suara masyarakat lokal jarang terdengar ketika keputusan iklim 
sedang dibuat, dengan perempuan, pemuda, masyarakat adat dan kelompok termarjinalkan lainnya 
menjadi yang paling terasa tidak ada - namun kelompok-kelompok ini, terutama di global south/selatan, 
yang akan menanggung beban dampak perubahan iklim.

Sikap ini meresap di luar pengambilan keputusan. Keuangan iklim berulang kali gagal mencapai solusi 
lokal dan orang-orang dan alam yang paling membutuhkannya. Saat ini, hanya 1 dari 10 USD pembiayaan 
iklim yang digunakan untuk aksi iklim tingkat lokal. 

Tren yang meresahkan dan peluang yang terlewatkan karena komunitas lokal dan organisasi masyarakat 
sipil sering kali merupakan agen perubahan yang inovatif. Mereka  mengambil aksi pembangunan yang 
sangat kontekstual dan terintegrasi yang mendapat manfaat dari pengetahuan lokal dan ekosistem 
pengetahuan,  menghasilkan pengembalian sosial dan ekonomi yang lebih besar dan lebih inklusif, dan 
pada akhirnya lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mereka sangat diperlukan 
dalam perang global melawan perubahan iklim.

Kami membutuhkan pendekatan baru yang menghubungkan kelompok-kelompok yang beragam ini 
dan mengakui kekuatan, agensi, dan suara mereka untuk memimpin perubahan transformasional. 
Hanya ketika masyarakat sipil lokal memiliki kepemilikan atas aksi iklim, transisi akan efektif, inklusif dan 
adil.

Krisis iklim sangat mempengaruhi alam dan memiliki 
dampak yang menghancurkan pada kehidupan manusia - 
dan hak. Kita berada pada titik kritis. Dalam perjuangan 
kita melawan kenaikan suhu dan dalam mentransformasi 
masyarakat kita secara berkelanjutan, adil dan inklusif.

Titik kritisnya adalah sekarang. Terdapat kemungkinan besar untuk  melakukan 
perubahan. Kita perlu menegosiasikan kembali hak-hak yang tidak setara  dan 
menata kembali dan memulihkan keseimbangan antara manusia dan alam.

Kami percaya ini hanya  mungkin melalui peningkatan kepemimpinan dan 
kepemilikan masyarakat sipil lokal. Melalui inovasi,  pendekatan keadilan iklim, 
dan koalisi yang kuat untuk aksi iklim yang berkeadilan.



S I A P A  K I T A
Kami adalah Voices for Just Climate Action/Suara untuk Aksi Perubahan Iklim Berkeadilan (VCA). Aliansi 
kami membawa suara-suara global dan lokal dengan menghubungkan beragam organisasi masyarakat 
sipil yang mewakili perempuan, pemuda, masyarakat adat, miskin perkotaan, aktivis digital dan banyak 
lagi. Aliansi ini dipimpin oleh empat CSO Selatan yang kuat – Akina Mama wa Afrika (AMwA), Fundacion 
Avina, Slum Dwellers International (SDI) dan SouthSouthNorth (SSN) – dan dua CSO Global – Hivos dan 
WWF-Belanda.

V I S I  B E R S A M A  K A M I
Sebuah dunia di mana masyarakat sipil didengar dan dihormati. Sebuah dunia di mana masyarakat sipil 
bersama-sama menciptakan (ko-kreasi) solusi iklim yang relevan secara lokal, inklusif dan dapat didanai. 
Sebuah dunia di mana masyarakat sipil lokal adalah agen perubahan dan dapat mempengaruhi kebija-
kan dan praktik untuk kepentingan solusi ini. Sebagai bagian dari tanggapan lokal dan global terhadap 
krisis iklim, solusi iklim ini akan memberikan manfaat nyata bagi manusia dan alam.

Kami akan mengerjakan visi ini melalui tiga intervensi strategis:

1.  Penguatan kapasitas timbal-balik (mutual) untuk ko-kreasi alternatif solusi iklim yang dapat di 
skalakan/scale

2.  Pengaturan agenda dan gerakan dalam aksi iklim melalui proses bercerita (storytelling) yang 
diperkuat

3.  Lobi dan advokasi bersama untuk membuat arus kebijakan dan keuangan responsif terhadap solusi 
iklim berbasis lokal



P E N D E K A T A N  K A M I
VCA menyajikan agenda berorientasi solusi-yang adil yang mengintegrasikan hak-hak sosial dan ekonomi 
ke dalam aksi iklim. Bersama-sama - mitra aliansi dan organisasi masyarakat sipil lokal - kami menciptakan 
ruang yang demokratis dan mengamplifikasi solusi lokal yang inventif untuk memacu perkembangan 
yang lebih luas. Dengan demikian, kita dapat membentuk realitas baru bagi manusia dan alam.

S E L E K S I  N E G A R A
Negara-negara tempat kami bekerja  adalah pilihan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi  dan  
tantangan yang  dihadapi dalam hal kerentanan iklim dan ruang sipil yang terbatas. Pada saat yang sama, 
banyak inisiatif dan gerakan lokal yang menarik muncul di negara-negara ini, memberikan kesempatan 
untuk menunjukkan bagaimana kita dapat bertransisi ke dunia yang adil dan berkelanjutan. 

Wilayah dan negara yang berpartisipasi meliputi: 
•  Afrika Timur: Kenya
•  Afrika Selatan: Zambia
•  Amerika Latin: Brasil, Bolivia, Paraguay
•  Asia Tenggara: Indonesia
•  Afrika Utara: Tunisia

Kepemilikan lokal

Kami membangun dukungan masyarakat yang luas untuk solusi lokal dan merangsang tindakan dari 
beragam perspektif dan pendekatan alternatif. Kami memfasilitasi koalisi tak terduga baru yang melindun-
gi dan memperluas ruang sipil dan terlibat dalam dialog inklusif yang membangun rasa saling percaya. 
Dengan demikian, kami mengalihkan kepemilikan kepada masyarakat sipil setempat dan mendukung 
mereka dalam membangun gerakan, meningkatkan suara mereka ke tingkat global dan menantang 
keseimbangan kekuasaan.

Keadilan iklim melalui keadilan gender

Kami melihat kepemimpinan perempuan sebagai kunci untuk memastikan suara kelompok-kelompok 
yang termarjinalkan didengar. Kesetaraan gender adalah aspek utama untuk pendekatan yang kuat 
terhadap keadilan iklim. Dengan mengakui akar penyebab masalah dan mengintegrasikan analisis 
interseksional, kami berusaha untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mengubah hubungan kekuasaan 
berdasarkan jenis kelamin dan identitas, ras, dan kelas, antara lain.

B E R G A B U N G  D E N G A N  V O I C E S  F O R  J U S T  C L I M A T E  
A C T I O N / S U A R A  U N T U K  A K S I  P E R U B A H A N  I K L I M  
B E R K E A D I L A N
VCA diatur untuk mempengaruhi amplifikasi aksi iklim berbentuk lokal dan memainkan peran penting 
dalam debat iklim global. Untuk informasi lebih lanjut tentang program ini, agenda kami dan cara 
berkolaborasi dengan kami, silakan hubungi kami melalui info@voicesforclimateaction.org.




