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Declaração do Primeiro Fórum de Jovens do IberoMAB
Nós, os jovens da Rede IberoMAB, 89 representantes de 43 Reservas da Biosfera em 23
países, nos reunimos na Reserva da Biosfera Transfronteiriça Bosques da Paz (Equador e
Peru) de 5 a 8 de dezembro de 2018 no primeiro Fórum de Jovens do IberoMAB.
Fomos convocados pelo desejo de posicionar a juventude IberoMAB, com uma governança
horizontal, inclusiva e transparente na participação social, política, econômica, cultural e
ambiental, onde se possa mitigar os problemas e necessidades que enfrenta a juventude das
reservas de biosfera, envolvendo as distintas entidades.
Manifestamos nosso agradecimento à UNESCO através de seu Programa sobre o Homem e a
Biosfera (MaB), os governos e pontos focais MaB do Equador e do Peru, a Comunidade de
Bosque Seco, as Reservas da Biosfera Bosque Seco (Equador) e Noroeste AmotapesManglares (Peru), que juntas formam a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Bosques da Paz,
o município de Paltas e à equipe de organização por sua hospitalidade e compromisso, que
nos fizeram sentir como se estivéssemos em casa.
Um agradecimento especial ao Governo do Flandres do Reino da Bélgica, à Fundação
Albertis, ao Governo da Espanha através do seu Organismo Autônomo Parques Nacionais
(OAPN) e da Cooperação Espanhola no Equador, Itaipu Binacional, Universidade de São
Francisco de Quito, Galápagos Conservativo Trust e todos aqueles cujo apoio financeiro
fizeram esse evento possível.
Este fórum foi uma oportunidade excelente para compartilhar e colaborar com a juventude
das Reservas da Biosfera do IberoMAB, o que nos permitiu formar uma visão coletiva para o
futuro. Apesar de termos várias origens, nós concordamos com os objetivos e ações das
Reservas da Biosfera, Rede IberoMAB e o programa MAB.
Orientados pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o Plano de Ação de Lima
para o Programa sobre o Homem e a Biosfera da UNESCO e sua Rede Mundial de Reservas
da Biosfera (2016-2025), os Acordos de Santa Marta da XVIII Reunião da Rede IbertoMAB
(Colômbia, maio de 2018) e a Declaração final do Fórum de Jovens do Programa MaB da
UNESCO (Reserva da Biosfera Delta Pó, Itália, setembro de 2017), propomos:
1.

Criar a Rede de Jovens de Reservas da Biosfera da Ibero-América e o Caribe.

2.

Estabelecer equipes multidisciplinares de trabalho com base nas três funções das
Reservas de Biosfera (conservação, desenvolvimento e apoio logístico), que sejam
representativos em termos interculturais e de gênero.

3.

Apoiar a criação de propostas e planos nacionais de ação que apoiem o
desenvolvimento de uma agenda efetiva nas Reservas da Biosfera.

4.

Selecionar democraticamente com critério de paridade, um/uma representante
da juventude de cada Reserva da Biosfera um/uma representante por país, para
que participe diretamente nos Órgãos de governança das Reservas da Biosfera e
da rede Iberomab.

5.

Solicitar a apresentação oficial da nossa Rede perante os mecanismos da
UNESCO.

6.

Criar uma plataforma virtual para a juventude do IberoMAB, que inclua
informação sobre projetos, financiamento, oportunidades de educação,
intercâmbios e pesquisa, de modo que se possam enfrentar os desafios da
juventude.

7.

Acompanhar e apoiar através de uma participação conjunta o trabalho da rede de
jovens IberoMAB, por parte da UNESCO.

8.

Gerar material de comunicação para difundir a importância e o trabalho das
Reservas da Biosfera do IberoMAB.

9.

Promover o uso de plataformas virtuais e redes sociais como mecanismos de
empoderamento para transmitir o valor das Reservas da Biosfera e o que podem
aportar os jovens.

10.

Promover o intercâmbio de saberes dos jovens através de encontros
participativos bianuais e seminários virtuais em todos os níveis.

11.

Contribuir e promover o conhecimento ecológico tradicional e as boas práticas
nas Reservas da Biosfera.

12.

Participar das iniciativas que incentivam o desenvolvimento da marca da Reserva
da Biosfera nos diferentes países que conformam o IberoMAB.

13.

Incidir perante as instituições na geração de oportunidades de
empreendedorismo para a juventude das Reservas da Biosfera do IberoMAB, que
sejam coerentes com os valores do Programa MaB e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.

14.

Apoiar ações e iniciativas que condenem crimes contra o meio ambiente e a
integridade daqueles que o defendem; com o objetivo de garantir a proteção dos
recursos naturais.

8 de dezembro de 2018, Catacocha, Equador

