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El CNJC compromès amb el medi ambient
COMITÈ EXECUTIU – Barcelona, 7 de novembre de 2015

El 30 de novembre de 2015 començarà a París el COP21 (Conference of Parties)
amb la intenció de continuar el compromís polític internacional que va iniciar-se
l’any 1992 a Rio de Janeiro per discutir acords globals entorn el medi ambient i el
desenvolupament sostenible. Aquest any vol tractar-se d’aconseguir un acord
legalment vinculant i universal sobre el clima, amb l’objectiu de mantenir
l’escalfament global per sota de 2ºC. El problema del canvi climàtic és un fenomen
d’abast mundial però les polítiques de lluita contra el canvi climàtic cal que
s’impulsin i desenvolupin des de tots els nivells polítics.
Emissions, equitat, finances, justícia i mecanismes d’acompliment seran alguns dels
temes més importants sobre la taula. El COP21 no serà, per tant, un espai només
de justícia ambiental, sinó que serà també un important espai de justícia social per
avançar cap a un món més just i equitatiu.
L’actual context econòmic i social, que aprofundeix en desigualtats socials i en el
deteriorament del medi ambient, fa palès la necessitat d’un canvi per aconseguir
una economia més compromesa amb l’entorn, tant social com natural. Així doncs
cal que com a persones joves ens comprometem i organitzem per intentar incidir en
la presa de decisions sobre polítiques climàtiques, energètiques i mediambientals
que s’adopten a Catalunya. El nostre paper és, i ha de ser, essencial per aconseguir
un futur digne per a nosaltres i pel planeta.
Per això acordem:
Assumir el compromís de mobilitzar l’associacionisme català entorn els temes
mediambientals i conscienciar així les persones joves de la seva importància.
Fer seguiment del COP21 i fer difusió dels esdeveniments que es succeeixin tant a
París com a Barcelona. S’estudiarà la possibilitat d’enviar-hi una delegació per part
del CNJC.
Crear una agenda 21 marc per les entitats juvenils catalanes.
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Resolució presentada per l’àmbit d’entitats polítiques
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