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Komitmen Filantropi Internasional terhadap Perubahan Iklim
Kami, organisasi yang bertanda tangan di bawah ini, menyadari semakin meningkatnya keadaan
darurat iklim, dan risiko berat yang ditimbulkannya terhadap pencapaian tujuan filantropi. Kami
percaya semua organisasi yang memiliki sumber daya filantropi, apa pun misi dan bidang
keahliannya, dapat berperan dalam mengatasi keadaan darurat ini. Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan dan Perjanjian Iklim Paris menunjukkan konsensus internasional yang jelas
tentang urgensi mengatasi perubahan iklim, melalui tindakan mitigasi dan adaptasi. Ada
tanggung jawab khusus pada organisasi filantropi yang memiliki aset untuk kebaikan bersama
dengan menggunakan sumber daya, kemandirian, dan pengaruhnya untuk menghadapi
tantangan sekarang.
Perubahan yang diperlukan untuk mengurangi emisi secara signifikan dan beradaptasi terhadap
perubahan iklim memberikan peluang bagi industri baru, pekerjaan yang baik, lingkungan yang
lebih bersih, peningkatan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesejahteraan, namun
membutuhkan biaya yang besar. Sektor filantropi dapat membantu mewujudkan perubahan ini,
dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap peluang yang
dihasilkan oleh transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan dengan memastikan bahwa
biayanya ditanggung secara proporsional oleh mereka yang yang tidak mampu membayar.
Dari pandangan skala darurat iklim dan skala solusi yang dibutuhkan, masalah darurat iklim
menjadi tantangan global yang mempengaruhi kita semua. Perubahan iklim menjadi masalah
kesehatan, masalah kesetaraan gender, masalah keadilan ras dan sosial, masalah pendidikan,
masalah ekonomi, masalah budaya, masalah keamanan, masalah hak asasi manusia, dan
masalah masyarakat setempat. Banyak individu dan kelompok di seluruh dunia menunjukkan
kepemimpinan yang berani dan efektif, termasuk kaum muda, perempuan, dan Masyarakat
Adat.
Negara, masyarakat, dan organisasi yang tidak mendapatkan bagian sumber daya keuangan
global yang adil memiliki tanggung jawab paling kecil terhadap emisi, namun mengalami risiko
terbesar. Negara, masyarakat, dan organisasi dengan sumber daya keuangan global terbesar
juga bertanggung jawab besar atas emisi, baik di masa lampau maupun saat ini.
Masing-masing penandatangan dan negara melakukan tindakan yang berbeda dan juga
memiliki sumber daya yang berbeda. Kesamaan kita adalah komitmen untuk bertindak kepada
publik.
Kami mengundang semua organisasi filantropi untuk bergabung dengan kami, dengan
menandatangani komitmen internasional ini, atau dengan bergabung dalam komitmen
penyandang dana nasional untuk perubahan iklim.
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Kami, organisasi yang bertanda tangan di bawah ini, berkomitmen untuk melakukan tindakan
berikut:
1. Pendidikan dan pembelajaran
Kami pastikan bahwa pengurus, komite investasi, staf, sukarelawan, dan pemangku
kepentingan kami mendapat informasi tentang penyebab sistemik, dampak dan solusi
perubahan iklim, serta implikasinya bagi pekerjaan kami.

2. Komitmen Sumber Daya
Menyadari urgensi situasi saat ini, kami berkomitmen memberikan sumber daya untuk
mempercepat pekerjaan yang mengatasi akar penyebab perubahan iklim atau adaptasi
terhadap dampaknya. Jika dokumen tata kelola atau faktor lain mempersulit pendanaan
langsung pekerjaan tersebut, kami akan mencari cara lain untuk berkontribusi, atau
mempertimbangkan cara mengatasi hambatan tersebut.
3. Integrasi
Dalam merancang dan melaksanakan program, kami akan mencari peluang untuk
berkontribusi pada transisi yang adil dan berkelanjutan ke dunia yang bersih tanpa
karbon, dan mendukung adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, terutama pada
masyarakat yang paling terkena dampak.
4. Dana abadi dan aset
Kami akan mempertimbangkan perubahan iklim sehubungan dengan sumber dan
pengelolaan dana operasional kami dan dana abadi. Kami akan berusaha
menyelaraskan strategi investasi dan implementasinya dengan transisi yang cepat dan
adil menuju ekonomi bersih tanpa karbon.
5. Pengoperasian
Kami akan melakukan tindakan yang ambisius untuk meminimalkan dampak iklim dari
operasi kami sendiri, seperti misalnya perjalanan, bangunan, dan pengadaan.
6. Mempengaruhi dan advokasi
Kami akan mencari peluang untuk bekerja dengan pihak lain untuk memperkuat suara
masyarakat garis depan, serta mendorong dan mendukung tindakan yang lebih
ambisius terhadap perubahan iklim oleh para pemangku kepentingan, mitra, dan
khalayak utama kami; mereka termasuk bisnis, pemerintah lokal atau pemerintah
nasional, organisasi multilateral, donor dan penyandang dana, individu atau gerakan
masyarakat sipil.
7. Transparansi
Kami akan mengumpulkan dan mempublikasikan informasi setiap tahun tentang
tindakan-tindakan yang telah kami ambil terhadap enam pilar yang tercantum di atas
untuk membagikan kemajuan dan mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki.
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Kami akan terus mengembangkan praktik baik, berkolaborasi, dan belajar dari satu
sama lainnya.
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