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PANGGILAN NOMINASI
EQUATOR PRIZE 2019
AKSI KOMUNITAS UNTUK IKLIM DAN PEMBANGUNAN

Pencarian global untuk solusi lokal
berbasis alam untuk iklim dan
pembangunan berkelanjutan
The Equator Initiative mengumumkan panggilan
global untuk nominasi Equator Prize 2019. Hadiah
tahun ini akan dianugerahkan kepada tindakan
inisiatif komunitas dan penduduk lokal yang luar
biasa dimana mereka yang mengembangkan solusi
alam untuk perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan. Pemenang akan bergabung dalam
sebuah jaringan terkemuka dari 223 organisasi
yang berbasis komunitas dari 78 negara yang telah
dianugerahkan Equator Prize sejak tahun 2002.
Setiap pemenang Equator Prize akan menerima
USD 10.000 dan akan didukung untuk ikut serta
dalam serangkaian dialog kebijakan dan acara
khusus selama Sidang Umum PBB dan Climate
Week di New York pada bulan September 2019.
Upacara penganugerahan Equator Prize 2019 akan
bertepatan dengan Climate Summit Sekretaris
Jenderal PBB dan Forum Politik Tingkat Tinggi
dalam Pembangunan Berkelanjutan.
Proses penominasian Equator Prize 2019 akan
menawarkan kesempatan untuk komunitas
berbasis inisiatif untuk berbagi informasi mengenai
tindakan yang telah dilakukan di portal website
Equator Initiative solusi lokal berbasis alam
untuk pembangunan berkelanjutan. Platform ini
menghubungkan komunitas di seluruh dunia dan
berbagi solusi lokal yang telah berhasil diterapkan
untuk masyarakat dan bumi.

Tahun ini pemenang Equator Prize akan menampilkan solusi berbasis alami
yang inovatif sebagai penanggulangan perubahan iklim dan/atau adaptasi, dan
pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal. Organisasi pemenan
●●

melindungi, mengembalikan, dan/atau mengatur secara berkesinambungan
ekosistem darat dan laut, sehingga membantu mitigasi dan adaptasi terhadap
perubahan iklim dengan menjaga kelestarian ekosistem, dan/atau

●●

mempromosikan model lokal untuk sistem produksi pangan dan makanan yang
memperhatikan iklim, dan/atau

●●

mengembangkan alternatif alami untuk ekonomi karbon

Tindakan inisiatif yang sukses mencakup beberapa dari Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Tema yang berhubungan adalah advokasi hak atas tanah dan air,
keadilan sosial dan lingkungan, dan kesetaraan gender.
Komunitas lokal dari wilayah pedesaan dalam 146 negara memenuhi syarat untuk
masuk nominasi. Nominasi terbuka untuk kelompok penduduk lokal dari negara
manapun, beroperasi di daerah pendesaan. Untuk persyaratan yang lengkap dan
kriteria seleksi, silahkan klik disini.

Pengumpulan nominasi Equator Prize 2019
Untuk mengakses sistem nominasi secara online, silahkan kunjungi
prize.equatorinitiative.org. Nominasi dapat dikirim dalam Bahasa Arab,
Mandarin, Inggris, Perancis, Indonesia, Portugis, Rusia, Spanyol.
Nominasi wajib dikumpulkan paling lambat tanggal
26 Februari 2019.
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