
Dia Internacional da Juventude 2021

Transformando os Sistemas Alimentares:
Inovação Jovem para a Saúde Humana e do Planeta

Em 1999, a resolução 54/120 da Assembleia Geral endossou a recomendação feita pela
Conferência Mundial de Ministros da Juventude (Lisboa, 8-12 de agosto de 1998) para
que o dia 12 de agosto fosse declarado Dia Internacional da Juventude. Essa data é uma
oportunidade para celebrar as opiniões e iniciativas dos jovens em escala global. Hoje,
os jovens têm um papel crucial trabalhando para a implementação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e respectivas estratégias. As recentes prioridades globais
têm se centrado no combate aos impactos das mudanças climáticas, desemprego,
pobreza, desigualdade de gênero, conflitos e migração. A comunidade internacional
tem sido testemunha da mobilização sem precedentes dos jovens em todo o mundo, o
que mostra o impressionante potencial que a juventude possui para responsabilizar os
tomadores de decisão. A Década da Ação (The Decade of Action) anunciada pelo
Secretário Geral em setembro de 2019 exige a ação das pessoas, inclusive dos jovens,
para gerar um movimento contínuo que impulsione as transformações necessárias.

Durante o Fórum da Juventude ECOSOC (EYF) de 2021, as questões e prioridades
destacadas pelos participantes jovens incluíram suas opiniões sobre o impacto da
pandemia da COVID-19, particularmente relacionadas ao seu efeito sobre a saúde
humana, o meio ambiente e os sistemas alimentares. Como parte das recomendações
oficiais de resultados do Fórum da Juventude, os jovens participantes enfatizaram a
importância de trabalhar em prol de sistemas alimentares mais equitativos. Além disso,
eles destacaram a necessidade dos jovens tomarem decisões informadas sobre as
escolhas alimentares através do aumento da educação global sobre as alternativas
mais saudáveis e sustentáveis, tanto para os indivíduos quanto para o meio ambiente.
Houve também recomendações sobre o desenvolvimento de capacidades adequadas
em relação à resiliência dos sistemas alimentares, em particular durante a pandemia
atual e seus desdobramentos. Além disso, os participantes destacaram a necessidade
de mecanismos de apoio inclusivos que garantam que a juventude continue a ampliar
os esforços coletivos e individuais para restaurar o planeta e proteger a vida, ao mesmo
tempo em que integra a biodiversidade na transformação dos sistemas alimentares.
Com a expectativa de que a população mundial aumente em dois bilhões de pessoas
nos próximos 30 anos, é reconhecido por inúmeras partes interessadas que



simplesmente produzir um volume maior de alimentos mais saudáveis e de forma mais
sustentável não garantirá o bem-estar do planeta e da população. Outros desafios
cruciais também devem ser enfrentados, tais como as interligações abordadas pela
Agenda 2030, incluindo a redução da pobreza; inclusão social; cuidados com a saúde;
conservação da biodiversidade; e mitigação das mudanças climáticas.

Por meio da da educação, engajamento, inovação e soluções empreendedoras dos
jovens, o Dia Internacional da Juventude deste ano visa fornecer uma plataforma para
que os jovens continuem o esforço do Fórum da Juventude ECOSOC na liderança até a
Cúpula de Sistemas Alimentares (FSS) de Alto Nível. Como parte da Década da Ação
para a entrega da Agenda 2030 e sob a liderança do Secretário Geral e Primeiro
Ministro da Itália, uma Pré-Cúpula de Alto Nível sobre os Sistemas Alimentares
acontecerá em julho e servirá de base para a Cúpula de Alto Nível sobre os Sistemas
Alimentares a ser realizada em setembro, em conjunto com a Assembleia Geral da
ONU, que tem como objetivo destacar a urgência de transformar os sistemas
alimentares, particularmente na era da pandemia. Neste contexto, o Dia Internacional
da Juventude deste ano será centrada em torno do tema Transformando os Sistemas
Alimentares: Inovação Jovem para a Saúde Humana e do Planeta.

CENÁRIO TEMÁTICO: O engajamento dos jovens é fundamental para a transformação
dos sistemas alimentares e, como tal, foi incorporado em todos os fluxos e estruturas
de trabalho da Cúpula. O sucesso de um tal esforço global não será alcançado sem a
participação significativa dos jovens. Os padrões de consumo que impactam a saúde
humana e a do planeta são desenvolvidos desde o início. Hoje, a agricultura global
enfrenta grandes desafios, incluindo a alimentação de uma população mundial em
crescimento, a necessidade de enfrentar a pobreza rural e a gestão dos bens e recursos
do ecossistema face às mudanças ambientais globais, evidentes com as mudanças
climáticas.

Os sistemas alimentares incluem não apenas os elementos básicos do modo como
levamos os alimentos das fazendas para a mesa, mas também todos os processos e
infraestrutura envolvidos na alimentação de uma população, e as externalidades
negativas que podem ser geradas durante o processo, tais como a poluição do ar e dos
oceanos, bem como a desertificação. A saúde da população também é fundamental
para enfrentar os desafios dos sistemas alimentares, especialmente porque doenças
crônicas relacionadas à nutrição, tais como obesidade, diabetes, doenças



cardiovasculares e algumas formas de câncer são os principais contribuintes para a
incidência global de doenças.

Há também o risco de doenças zoonóticas que podem resultar de práticas agrícolas
insustentáveis e da crise climática. Isto tem sido ainda mais evidente durante a
pandemia que tem destacado que aqueles com tais doenças crônicas estão em maior
risco de sofrer sequelas da COVID-19. Além disso, o número de pessoas afetadas pela
fome e pela desnutrição aumentou, apesar do objetivo de atingir a fome zero, que
também deve ser abordado neste contexto. A fome também impulsiona o
deslocamento forçado e, inversamente, o deslocamento forçado pode ter um impacto
devastador sobre a produção agrícola.

Os jovens têm enfatizado que são necessárias ações concretas, particularmente no que
diz respeito ao trabalho feito em torno da pesca e da aquicultura, bem como o papel
fundamental do emprego e do empreendedorismo juvenil em pequenas fazendas e em
áreas rurais. Hoje, a COVID-19 está aumentando as tensões em nossos sistemas
alimentares, perturbando mercados e cadeias de fornecimento para pequenos
agricultores em todo o mundo, ameaçando a paz e a estabilidade, particularmente
entre as populações mais vulneráveis e marginalizadas. A juventude continua a afirmar
que estamos enfrentando uma crise de saúde e uma crise climática que exige
mudanças urgentes em nossos sistemas alimentares; o mundo dos negócios - como de
costume - não é mais uma opção. Portanto, uma estrutura mais holística e inclusiva é
necessária para abordar estas complexas questões com abordagens integradas.

Para que novos resultados sejam alcançados, a juventude deve ser centralizada e
priorizada em tais discussões. Eles não devem ser vistos apenas como receptores ou
alvos, mas como contribuintes e parceiros fundamentais para a identificação de
soluções novas, inovadoras e sua consequente implementação para a promoção de
uma melhor agricultura, cadeias de agregação de valor sustentável para nosso planeta,
e estilos de vida saudáveis. A Dra. Agnes Kalibata, Enviada Especial do Secretário Geral
da ONU para a Cúpula de Sistemas Alimentares declarou que "Não podemos
implementar a ciência sem também abordar questões de acesso, igualdade e
financiamento, e não podemos construir um futuro melhor para amanhã sem incluir a
juventude de hoje".

CONCEITO E PARCEIROS: Para o Dia Internacional da Juventude 2021, a Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Grupo Principal das



Nações Unidas para a Infância e a Juventude (MGYC) concordaram em trabalhar em
colaboração com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais (DESA). Um
webinar será organizado e uma pesquisa será realizada, em colaboração com nossos
parceiros, para informar sobre os resultados do evento. Para garantir que ninguém
fique para trás nas discussões, as organizações juvenis da sociedade civil participarão,
garantindo a representação regional, assim como a inclusão da juventude indígena. O
objetivo será destacar ideias empreendedoras inovadoras da juventude em torno do
tema, e educar os participantes sobre o trabalho que está sendo realizado em torno da
transformação dos sistemas alimentares.

Tradução: Mariana Bernardo. Voluntária do Time Nacional do IYD Brasil.
Acesse o documento original da ONU em inglês
www.diadajuventude.com.br

https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2021/05/IYD-Concept-Note-2021.pdf

