
JUSTÍCIA CLIMÀTICA I ENERGÈTICA JA
EXIGIM ACCIÓ

Estem vivint una profunda crisi on a la situació d’emergència
climàtica se suma ara una contínua escalada de preus e
incerteses per la dependència dels combustibles fòssils. A més, a
la injustícia climàtica que suposa que aquells menys responsables
del problema siguin els que pateixin les conseqüències de forma
més acusada, se suma ara la injustícia energètica, on els
oligopolis estan tenint beneficis extraordinaris mentre la
ciudadania ens empobrem. Fem una crida als governs per
accelerar la transició energètica cap a un model eficient, just,
democràtic i renovable; que protegisca a les persones més
vulnerables i garanteixi l’accés a un medi ambient net i sa,
declarat recentment com un dret humà universal per l’Assemblea
General de Nacions Unides. 

“L’endarreriment en l’acció climàtica significa morts”. Així
valorava Antonio Guterres, Secretari General de les Nacions
Unides, les conclusions de l'informe del Panell
Intergovernamental de Canvi Climàtic -IPCC- sobre els impactes
de la crisi climàtica i l’adaptació necessària. L’emergència
climàtica és una crisi de drets humans d’una magnitud sense
precedents i la manca d’una resposta adequada a la crisi
climàtica està provocant violacions dels drets humans. Almenys
3600 milions de persones viuen ja en situació d’enorme risc
climàtic i la reducció d’emissions, l’adaptació i la justícia climàtica
són l’única resposta possible. 

NA Espanya, aquest mateix any, hem sentit greument els impactes del canvi climàtic, amb terribles onades de calor,
incendis forestals, sequera i altres fenòmens extrems. Una realitat davant la qual l’única resposta possible passa per
reduir les nostres emissions, adaptar-nos als canvis i respondre amb justícia climàtica

El model de creixement il·limitat mitjançant la continua crema de combustibles fòssils i la destrucció dels ecosistemes ha
d’acabar. La ciència indica que és necessari realitzar reduccions més profundes i ràpides de gasos d’efecte hivernacle. De
fet, en l’Estat espanyol estes reduccions haurien de baixar fins assolir la neutralitat climàtica abans del 2040. No
obstant, les últimes dades d’emissions de la Unió Europea mostren que s’està recuperant la tendència a l’alça de les
emissions que es registraven abans d la COVID -a Espanya van augmentar un 5,1% en 2021 amb respecte a l’any
anterior. Un any i mig després de l’entrada en vigor de la Llei de Canvi Climàtic hi ha moltes mesures polítiques que
continuen sense alinear-se amb les recomanacions establertes al IPCC

Una acció que deu ampliar-se més enllà de les nostres fronteres, donant resposta a la responsabilitat històrica i al deute
de carboni que el nostre territori té amb gran part del Sud Global. En una situació de clara injustícia, una sèrie de països
enfronten ja avui les més greus conseqüències del canvi climàtic quan no en són responsables. Mentrestant, els països
del Nord Global, inclosa Espanya i la resta de la Unió Europea, no aporten el finançament que deuen i fins i tot frenen el
desenvolupament d'instruments per accelerar la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic i per afrontar globalment les
pèrdues i els danys .
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220624-1


La guerra d'Ucraïna ha deixat palès l'estreta dependència entre els combustibles fòssils, els conflictes
geopolítics, militars i un sistema econòmic depredador de la vida. Les conseqüències s'estan multiplicant,
incrementant a l'alça els preus de serveis tan bàsics com l'alimentació o l'accés a l'energia, drets
fonamentals per al benestar humà. Enfrontar l'emergència climàtica requereix avançar cap a la sobirania
alimentària i energètica, uns canvis que produiran impactes positius al planeta alhora que redueixen la nostra
nociva dependència de les energies fòssils. La promoció de models intensius en l'alimentació, el vehicle privat
i les noves infraestructures fòssils són apostes errònies amb enormes implicacions negatives socials i
ambientals, tal com recorda l'IPCC. Apostar per reactivar gasoductes o regasificadores perllonga la
dependència del nostre país dels combustibles fòssils i frena recursos que necessitem urgentment per a la
transició energètica justa i la protecció dels drets humans de les generacions presents i futures.

Els advertiments climàtics i científics són cada vegada més grans, i les conseqüències cada vegada més
catastròfiques, per això ens mobilitzem. Les organitzacions signants exigim als governs reunits a la COP27
que incrementin de forma immediata l'acció climàtica. Al Govern espanyol li exigim una contribució decidida i
compromesa al finançament de l'adaptació de les persones i comunitats més vulnerables del planeta,
coherent amb la seva responsabilitat climàtica, així com fons addicionals per compensar les pèrdues i els
danys resultat de l'emergència climàtica. A més, el Govern ha d'elevar l'ambició dels objectius de reducció
d'emissions de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica en línia amb les indicacions científiques i la
justícia social. Un procés de revisió que s'ha de fer amb la participació de la ciutadania, les entitats
científiques i la societat civil organitzada, en què s'ha d'anteposar la protecció d'un futur vivible i una justa
transició davant els beneficis d'un model de creixement inviable que ens està portant a un col·lapse
ambiental i social.

Davant l'organització de la COP 27 a Egipte, la comunitat internacional i, en particular, els països que hi
participaran -inclosa Espanya-, han d'instar les autoritats egípcies a prendre mesures concretes per revertir
la profunda crisi de drets humans del país i garantint la participació de la societat civil a l'espai públic durant
aquesta cimera i de forma duradora.

A Espanya, Egipte i arreu del món la ciutadania exigeix   més acció per la justícia climàtica. El temps per actuar
s'esgota i ens juguem TOT en aquesta lluita, DAVANT LA INACCIÓ DELS GOVERNS, EL RUGIR DEL CARRER
EXIGINT, 

 

         ¡QUE NO CANVIE EL CLIMA, QUE CANVIE EL SISTEMA!
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Incrementar l'acció climàtica elevant els objectius inclosos a la llei de canvi climàtic i transició energètica, així com els
compromisos internacionals adquirits, en línia amb les indicacions científiques i la justícia social –objectius de reducció
d'emissions i de suport financer per a adaptació i per a pèrdues i danys del canvi climàtic.

Fer front al deute de carboni adquirit per l'Estat Espanyol amb el sud global augmentant decididament el finançament
de l'adaptació de les persones i comunitats més vulnerables del planeta, i de les pèrdues i els danys que ja estan patint,
assegurant que se'n cobreix la quantitat necessària

Accelerar la transició a un nou model energètic molt més participat per la societat basat en l'estalvi i l'eficiència
energètica i en les energies renovables, abandonant les energies fòssils i nuclears, amb una planificació adequada que
permeti compatibilitzar el desplegament renovable amb la conservació de la biodiversitat, el repartiment dels seus
beneficis als seus habitants i territori i la preservació i impuls dels modes de vida rurals sostenibles.

Democratitzar l’energia fomentant l’autoconsum i les comunitats energètiques.

Impulsar un model alimentari de proximitat, sostenible i ecològic.

Descarbonitzar el transport amb un canvi cap a formes més sostenibles –fomentar la bicicleta amb xarxes de carrers i
carrils exclusius per a les bicis–, el transport públic i la disminució de les necessitats de mobilitat –per exemple,
garantint serveis públics de proximitat per evitar desplaçaments.

Eliminar la subvenció de 20 cèntims/litre al combustible, perquè fomenta el consumisme d'un recurs que s'està
esgotant i que, a més, provoca gran part de l'escalfament climàtic.

Aplicar i comprovar que es compleix el límit de velocitat màxima intraurbana de 30 km/h a totes les ciutats; així com la
interurbana, limitant més la velocitat interurbana màxima.

Eliminació de vols curts que tinguin alternativa ferroviària.

Millorar la xarxa i els serveis ferroviaris per vertebrar el territori i refredar el planeta.

Assegurar una transició justa per a les persones treballadores i per als col·lectius vulnerables.

Establir mesures garantistes davant de la pobresa energètica i contra l'estafa de l'oligopoli energètic.

Recuperar un món rural que duu anys enfrontant-se a l'abandó.

Obrir la definició de les polítiques climàtiques a la participació de la ciutadania, de les 

Promoure un model que revaloritzi i redistribueixi els treballs de cures.

                                                                                 Propostes d’acció
Hi ha un conjunt d'accions que és urgent accelerar per protegir els drets humans i el medi ambient que habitem. És
fonamental aconseguir un sistema energètic que malbarati menys energia, utilitzi només energies renovables, i en què la
ciutadania tingui una major participació i capacitat de decisió; un sistema de mobilitat més sostenible, que impliqui menys
viatges, més curts, i de manera més saludable per a les persones i per al planeta; un sistema alimentari més sostenible, amb
producció ecològica, més propera, amb menys emissions d'efecte hivernacle, amb impactes positius a la biodiversitat, amb
un ús sostenible de l'aigua i amb millors condicions laborals. Per això, necessitem impulsar veritables solucions com, entre
d'altres:

      entitats científiques i de la societat civil organitzada.
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