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A l'octubre de l’any 2018 es va presentar l'últim informe del Panell
Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC). Aquest informe
alerta que tenim tan sols 11 anys per a evitar la catàstrofe climàtica i
l'emergència social i limitar la pujada de la temperatura mitjana mundial a 1,5
°C.
L’informe parla d’un panorama desolador, des de condicions meteorològiques
extremes i augment de les precipitacions fins a la sisena extinció massiva
d'espècies en el nostre planeta, passant per un dràstic augment en malalties
respiratòries i cardiovasculars o la crisi de les refugiades climàtiques. Aquests
són els perills de l'emergència climàtica, causada per l'augment dràstic en les
temperatures, a curt i llarg termini.
Davant aquesta crisi, joves i estudiants de tot el món s'organitzen a través del
moviment Fridays For Future per a posar l'emergència climàtica en el centre del
debat polític i mediàtic. Aquest moviment, promogut l'agost del 2018 per
l'estudiant Greta Thunberg, pretén mobilitzar a l'estudiantat saltant-se classes
cada divendres per protestar i organitzar-se fins que s’apliquin els tractats
acordats a 2015 sobre el clima a París i es prenguin mesures contundents per a
resoldre aquesta crisi.
La generació més jove i el moviment estudiantil lideren aquesta reivindicació ja
que és la generació que està més exposada a les conseqüència de no actuar
decididament per abordar l’emergència climàtica i reduir-ne els seus efectes.
Alhora, aquest moviment mundial reivindica un espai de poder per a les
persones joves per poder prendre decisions sobre una temàtica que els afecta i
afectarà especialment al llarg de la vida i sobre la qual la població adulta ha
negligit i continua negligint les seves responsabilitats envers les generacions
futures. Les vagues d’estudiants i les manifestacions són les eines que han
trobat per fer sentir les seves demandes però cal donar-los també el poder
polític que es mereixen.
La Generalitat, al 14 de maig de 2019, va declarar institucionalment l'estat
d'emergència climàtica per convertir la lluita contra la catàstrofe
mediambiental en un eix central. No obstant això, aquesta mateixa institució no
només porta des de l'any 2017 amb una llei de canvi climàtic sense aplicar, sinó
que a més està aplicant mesures contraproduents, com l'ampliació de terminals
i grans infraestructures, que acceleren el ritme de la catàstrofe climàtica.
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Només a Catalunya ja hi ha 18 territoris que convoquen a mobilitzar la joventut
de manera setmanal (Girona, Barcelona, Tarragona, Sabadell, Terrassa, Lleida,
etc). Les demandes concretes del moviment a la nostra zona passen per, per
exemple, incloure una taxa de toxicitat en les zones més congestionades per
reduir el transport rodat tal com ens exigeix l'OMS (Organització mundial de la
salut) o incrementar la generació d'energia provinent de fonts renovables i
netes.

Per tot això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya:
1. Es compromet a què, d'ara endavant, totes les seves formacions i
accions tinguin en compte una perspectiva ecologista.
2. Es compromet a treballar en accions concretes que ajudin a posar fre a la
crisi climàtica.
3. Se suma a les campanyes de lluita contra l'emergència climàtica del
moviment Fridays For Future i dóna suport a les mesures proposades per
aquest moviment.
4. Dóna suport a la vaga internacional estudiantil del proper 20 de
setembre per la justícia climàtica.
5. Insta al Parlament de Catalunya a ser coherent amb les seves pròpies
resolucions i comencin a aplicar de manera immediata la llei 16/2017 de
canvi climàtic.

Resolució presentada per l’Associació d’Estudiants Progressistes
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