DECLARAÇÃO FAITHS FOR FORESTS
Partimos de um lugar de profunda preocupação pelo estado das florestas tropicais do mundo, que são um
tesouro sagrado, um dom insubstituível e essencial à vida na Terra.
Da Amazônia à Bacia do Congo, até às florestas tropicais do sudeste da Ásia, o desmatamento é galopante e
está se acelerando. Essa destruição é uma afronta a todas as formas de fé e tradições espirituais. Está levando
à perda de espécies, aprofundando a pobreza, minando o desenvolvimento sustentável, criando conflitos e
insegurança e roubando da humanidade a melhor solução que temos para a mudança climática.
Reconhecemos que padrões desatualizados e insustentáveis de desenvolvimento, produção e consumo estão
impulsionando o desmatamento e que uma mudança importante e fundamental de valores, estilos de vida e
políticas públicas é necessária para proteger as florestas tropicais. Atualmente a agricultura é o principal motor
do desmatamento – um compromisso desnecessária, pois podemos alimentar uma população crescente com a
terra que já temos.
Reconhecemos o desmatamento tropical como uma ameaça existencial ao nosso planeta que exige ação
urgente e decisiva. Compartilhamos uma profunda obrigação moral de fazer do cuidado com as florestas
tropicais uma alta prioridade espiritual. De todas as regiões do planeta e de todas as religiões e tradições
espirituais do mundo, nos comprometemos a responder juntos.
Comprometemo-nos a mobilizar nossas comunidades religiosas, desde a base até à liderançamais alta, para
juntarem-se à coalizão de povos indígenas, governos, sociedade civil, empresas e parceiros das Nações Unidas
que já trabalham para proteger as florestas. Aportaremos nossos recursos espirituais para fazer valer essa
questão.
Comprometemo-nos a promover a conscientização sobre a crise do desmatamento em nossas comunidades,
locais de culto e congregações como expressão do nosso cuidado com a Terra e a promover o ensino e a
educação religiosa para que reflitam o compromisso moral de proteger as florestas tropicais. Faremos do fim ao
desmatamento um forte chamado espiritual.
Comprometemo-nos a advogar para que os governos adotem, cumpram e ampliem os compromissos para
proteger as florestas e os direitos dos povos indígenas. Nosso voto será direcionado aos que defendem as
florestas tropicais e aos defensores do meio ambiente.
Comprometemo-nos a exercer influência sobre o setor privado e as indústrias extrativas que estão
transformando as florestas tropicais em terras agrícolas, em commodities como carne bovina, soja, óleo de
palma, celulose e papel, e em exploração de minério, madeira, e petróleo e gás. Mudaremos nossos padrões de
consumo e não acolheremos as empresas que lucram com a destruição de florestas tropicais.
Comprometemo-nos a ser solidários com os povos indígenas e comunidades florestais, a oferecer abrigo e
proteção contra ameaças de intimidação, violência e incursão em suas terras. Vemos que a proteção das
florestas tropicais é parte de um tecido moral mais amplo que inclui justiça social e econômica, respeito pelos
direitos humanos e dignidade humana, e conquista da paz e igualdade.
Onde iniciamos com preocupação, concluímos com esperança. Reconhecemos que o desmatamento tropical
pode ser interrompido. Somos guiados pela reverência compartilhada à natureza e pela resolução de que, juntos
como pessoas de fé e parte de uma família humana, podemos acabar com o desmatamento tropical.

Saiba mais e endossa a declaração aqui: faithsforforests.com

