Kutoa wito kwa Serikali Kujitolea Kufanya Hatua za Haraka juu ya Elimu ya hali ya hewa
na Mazingira katika Mkutano wa Vyama (COP26) huko Glasgow, Uingereza.
Ikijumuishwa na Elimu ya Kijamii Itatengeneza ajira, kuibua soko lililorafiki na
mazingira (soko la kijani), na kuwawezesha wananchi kushiriki kikamilifu pamoja Na
serikali ili kukabili Mabadiliko ya Tabia Nchi.
Katibu Mtendaji Espinosa na watia saini wa Mkataba wa Paris chini ya Mkutano wa Mkataba
wa Umoja wa Mataifa juu ya Mabadiliko ya Tabia ya nchi:
Sisi, watia saini hapo chini, tunatoa wito kwa serikali kujitolea kuchukua hatua kwa ujasiri juu ya
hali ya hewa na uandishi wa mazingira. Kukosekana kwa miongo mingi ya kutoa elimu madhubuti,
iliyobora na yenye juu ya hali ya hewa na elimu ya mazingira na ustadi wa raia kwa wanafunzi
wa msingi na sekondari ulimwenguni kumepunguza juhudi za kutatua janga la hali ya hewa na
maswala mengine muhimu ya mazingira wakati huo huo ukizuia juhudi za kujenga uchumi wa
kijani na kuzalisha ajira hapo mbeleni.

Pia imezuia juhudi za kufundisha raia ustadi wa raia ambao wanahitaji kushiriki kikamilifu katika
mchakato wao wa kufanya maamuzi ya kitaifa, serikali, na serikali za mitaa, na kupuuza haki za
raia kuchukua hatua za kujilinda, watoto wao, na afya ya sayari yetu.

Mwaka ujao, serikali zitakutana katika Mkutano wa wanachama (COP26) huko Glasgow,
Uingereza ili kuongeza matarajio chini ya Mkataba wa Paris wa Mabadiliko ya Tabianchi.. Ngazi
hii ya juu iliyofikiwa na serikali hizi ni lazima ihusishe elimu ya hali ya hewa pamoja na ya
mazingira
Ni wakati wa serikali kuonyesha uongozi kwa kukubali mipango kabambe ambayo itawawezesha
wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kila mahali kuwa na maarifa pamoja na ujuzi
wanaohitaji katika ulimwengu unaobadilika haraka.
•

Kwa kufanya hivyo, kizazi kipya kitaweza kufanya chaguzi bora zinazowahusisha wadau
wote juu ya mfumo wa maisha wanayoishi, kufanya kazi na kushiriki pamoja na serikali ,

kutoa nguvu ya waliyobobea katika elimu ya hali ya hewa inayohitajika kujenga uchumi
mpya, wenye nguvu na endelevu katika karne ya 21.
•

Kwa kufanya hivyo, viongozi wanaweza kusaidia kuhakikisha kwamba hiki kitakuwa ni
kizazi cha kwanza cha watuwaliyoelimika kuhusu hali ya hewa na raia wataweza
kuzishikilia serikali, majimbo, mikoa, miji, na biashara katika kuwajibika kwa matendo
yao.

Sisi, watia saini, tunasihi serikali zote katika COP 26 kutoa matokeo ambayo yataichukulia elimu
juu ya hali ya hewa umuhimu sawa na somo lingine lolote muhimu kwa kuimarisha malengo,
matamanio, na matarajio ya Kifungu cha 12 cha Mkataba wa Paris wa Mkakati wa Uwezeshaji wa
hali ya hewa.

Hasa,
•

Sisi, watia saini hapo chini , tunaomba serikali ifanye elimu ya hali ya hewa kuwa ya
lazima, iliyopimwa na yenye ushiriki wa raia. Kwa ushiriki wa raia tunamaanisha
wanafunzi watafundishwa ustadi muhimu kuchukua jukumu kubwa katika kupanga
mustakabali wa jamii zao na sayari yetu.

•

Wakati kila nchi lazima iwe huru kuchagua njia yao ya kutekeleza ufundishaji wa hali ya
hewa, tunaamini kuwa elimu ya hali ya hewa na mazingira inahitaji kwamba masomo haya
yaunganishwe kwa ukamilifu na kuingizwa katika ngazi zote za elimu.

•

Tunahimiza pia serikali kutafuta njia za kukuzaelimu ya hali ya hewa na mazingira
majumbani, na kuunga mkono juhudi za nchi masikini kufikia malengo yao ya elimu ya
hali ya hewa.
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