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Apa itu UNFCCC? UNFCCC adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi gas rumah kaca antropogenik.
Adopsi Perjanjian Paris pada bulan Desember 2015 mencerminkan perjanjian penting yang menggabungkan tindakan
sukarela dan persyaratan hukum (dengan Protokol Kyoto menjadi perjanjian sebelumnya). Ini membawa semua negara
bersama-sama bekerja menuju misi bersama untuk melakukan upaya ambisius untuk memerangi perubahan iklim.
Perjanjian Paris pada dasarnya memetakan arah baru dalam upaya iklim global yang mendorong semua negara untuk
berkontribusi dalam upaya mengurangi emisi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan dan
menilai kemajuan, Perjanjian Paris juga membentuk mekanisme ambisi yang mencerminkan dan bergantung pada upaya
masing-masing negara melalui "kontribusi yang ditentukan secara nasional" (NDC),atau rencana aksiiklim.
Pada Konferensi Para Pihak UNFCCC terbaru (COP26), para pemimpin dunia mencapai kesepakatan yang mengadopsi
Pakta Iklim Glasgow yang mengoperasionalkan Perjanjian Paris dengan penyelesaian Buku Peraturan Paris dan
menegaskan kembali bahwa semua negara perlu segera meningkatkan ambisi iklim mereka untuk menjaga tujuan
Perjanjian Paris tetap hidup, berdasarkan ilmu terbaru dari laporan IPCC. Ia juga mengakui pentingnya masyarakat lokal
dan adat serta pentingnya ekosistem untuk mitigasi dan adaptasi iklim. Selain itu, ia membentuk dialog tahunan tentang
aksi iklim laut yang membangun dialog pertama untuk mempertimbangkan bagaimana memperkuat tindakan adaptasi
dan mitigasi untuk laut dan perubahan iklim yang diadakan pada tahun 2020.

Mengapa UNFCCC relevan dengan Coastal 500 Network?
UNFCCC adalah badan internasional inti yang membuat keputusan tentang perubahan iklim yang memiliki dampak
langsung pada masyarakat lokal karena mereka sering termasuk yang paling rentan terhadap perubahan iklim. UNFCCC
dapat berfungsi sebagai forum penting di mana masyarakat internasional dapat menjadi lebih sadar akan peran para
pemimpin lokal, seperti Coastal 500, dengan mengangkat cerita dan contoh yang dapat Anda bagikan sementara pada
saat yang sama menghubungkan tindakan lokal dengan keputusan global, dan sebaliknya untuk pendekatan lokal ke
global. Dengan perubahan iklim menjadi topik hangat yang semakin global, UNFCCC menarik partisipasi dari sektor
swasta dan pemimpin kota lainnya yang mendukung aksi iklim langsung melalui komitmen dan kemitraan politik dan
keuangan. Sebagai anggota Coastal 500, jaringan ini akan memungkinkan perspektif lokal untuk dibawa ke diskusi iklim
internasional. Menghubungkan harapan, tindakan, dan ambisi lokal dengan urgensi dan kebutuhan tingkat global
adalah contoh lain tentang bagaimana Coastal 500 dapat terlibat dalam UNFCCC sambil mengadvokasi pentingnya
solusi yang dipimpin secara lokal untuk masyarakat pesisir dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Coastal 500 dapat
berfungsi sebagai kendaraan untuk lebih memahami hasil global tentang perubahan iklim dan memahami bagaimana
mengakses peningkatan kapasitas teknis untuk kegiatan mitigasi atau adaptasi, pembiayaan di tingkat nasional atau
lokal, danalat atau mitra terkait iklimlainnya. Terakhir, dengan dialog tahunan yang baru didirikan tentang aksi iklim
laut, Coastal 500 ditempatkan secara unik untuk menawarkan perspektif lokal yang secara langsung mempengaruhi
tingkat ambisi iklim.
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