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Setelah bertemu di COP 27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, dan sekarang berkumpul dalam acara
Pertemuan Tahunan ke-13 Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (GCF Task Force) di
Merida, Yucatan, kami, para pemimpin perempuan dan pemangku kepentingan dalam Satuan
Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (Governors' Climate and Forest Task Force/GCF-TF),
bersama para gubernur, anggota, dan mitra Satuan Tugas GCF, berjanji untuk memajukan
agenda gender yang memperkuat pekerjaan penting terkait hutan dan iklim yang kami lakukan
di negara bagian, di wilayah, dan di jaringan Satuan Tugas GCF yang lebih luas di seluruh
dunia. Kami menyadari bahwa keragaman suara dan perspektif sangat penting untuk
memperkuat pekerjaan kami secara individu dan kolektif; hal ini memungkinkan kami untuk
memajukan agenda bersama dalam mempromosikan konservasi hutan, inklusi sosial, dan
pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan di wilayah kerja GCF Task Force. Kami,
para anggota dan pemangku kepentingan dalam Satuan Tugas GCF, dan khususnya
Perempuan untuk Hutan dan Iklim, berusaha untuk mempromosikan pekerjaan ini untuk
menjamin visibilitas, suara, dan persatuan di antara mereka yang mengidentifikasi diri sebagai
perempuan. Kami berjanji untuk:

● Mempromosikan representasi gender dalam Satuan Tugas GCF sebagai sebuah
jaringan, serta dalam badan-badan kepemimpinan utama, termasuk Komite Eksekutif
Satuan Tugas GCF dan Komite masyarakat adat dan komunitas lokal, global, dan regional

● Mengembangkan kegiatan, kebijakan, dan praktik khusus untuk memajukan
kesetaraan gender dalam ruang hutan dan iklim, melalui:
○ Norma dan praktik internal yang mempertimbangkan gender dalam kebijakan tata

kelola GCF Task Force
○ Pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam isu-isu terkait gender untuk delegasi,

pimpinan lembaga daerah, dan pemangku kepentingan GCF Task Force
○ Kepemimpinan dan pemberdayaan untuk memajukan dan memanfaatkan keahlian

perempuan di pemerintahan, pemuda, dan perempuan di masyarakat yang terhubung
dengan hutan tropis

○ Metrik dan mekanisme pelacakan untuk mempromosikan dan mengukur kesetaraan
gender di dalam Satuan Tugas GCF

○ Pertimbangan gender dalam bidang-bidang topik tertentu di hutan bersama dan
pelaksanaan agenda hutan dan iklim bersama, termasuk bioekonomi, mata
pencaharian berkelanjutan, pengelolaan hutan, dan strategi konservasi dan
pembangunan lainnya

○ Kelompok kerja internal GCF Task Force untuk mempromosikan dan memajukan
agenda ini di negara-negara anggota dan provinsi, serta di seluruh jaringan global,
dalam pertemuan tahunan GCF Task Force, Konferensi Para Pihak (COP) PBB, dan
acara-acara hutan dan iklim lainnya

Di atas segalanya, kami berkomitmen untuk menggunakan jaringan Satgas GCF di
tingkat negara bagian, regional, dan global sebagai platform untuk mempromosikan
kesetaraan gender guna melestarikan hutan dengan lebih baik, mempromosikan pembangunan
manusia, dan mendorong suara, visibilitas, dan persatuan di antara mereka yang berada di
dalam dan di samping jaringan global kami. Kami menyadari perlunya sekutu dalam agenda ini,
dan mengajak para Gubernur Satuan Tugas GCF, pimpinan lembaga daerah, personel teknis,
serta para pemangku kepentingan utama dalam jaringan global kami untuk bergabung dengan
kami dalam upaya ini.


