RESOLUCIÓ SOBRE L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA
CÀRNICA
JEV, com a organització ecosocialista, no pot negar l’impacte que causa l’actual
model alimentari en el deteriorament del planeta i dels seus ecosistemes.
Després d’un període de debat, on hem posat sobre la taula tota la problemàtica que
té l’actual model d’explotació alimentària, la sectorial de Medi Ambient proposem el
model alimentari vegetarià per les seves potencialitats de trencar la manera tal i com
entenem l’alimentació.
Entenem que l’ecosocialisme busca la millora de la qualitat de vida per mitjà de
drets socials i ambientals, que no podem ignorar quan tractem el nostre model
alimentari. Per tant, afrontem aquesta qüestió reflexionant sobre com incideix la
nostra ideologia en els nostres actes com a organització, com els gestionem i com
desenvolupem els nostres esdeveniments. Delimitem la reflexió en aquests espais,
deixant clar que no volem incidir en l’alimentació personal que cadascú tingui en el
seu dia a dia, respectant l’article 16 de la Constitució espanyola referent a la llibertat
ideològica individual.
Volem posar l’accent en les condicions mediambientals negatives que provoca la
indústria càrnica. Segons diversos informes de la FAO, el 70% de la producció
agrícola mundial serveix per alimentar el bestiar. Aquest bestiar genera el 18% del
gasos d’efecte hivernacle, més que tots els mitjans de transport, un 13%. A més, els
gasos d'efecte hivernacle emesos son considerats com a molt perjudicials, com son
l'òxid nitrós, amoniac o metá. Avui, gairebé el 70% de la desforestació serveix
exclusivament al conreu de vegetals destinats al bestiar i un 50% de la terra
productiva actual es destina a la producció per el sector pecuari. Pel que fa a la
proporció de la producció d'un quilo de carn es necessiten 10 quilos de vegetals i
gairebé uns 6500 litres d'aigua més. Sense parlar dels milions de tones de
pesticides, adobs industrials i dejeccions que van matant els ecosistemes del sòl, els
rius i els mars. Serveix com a exemple la greu contaminació que han causat els
purins en el sòl i en els aqüífers d’Osona. Per lluitar contra el canvi climàtic cal

transitar el camí de reduir el consum de carn i peix dins d'uns límits ecològics
acceptables.
A més, també té un greu impacte social: amb l’augment de la població mundial, és
insostenible que l’actual model alimentari permití a tothom no morir de fam.

El

consum de carn, a escala mundial, puja ràpidament per aquest augment de població
i per l’augment del nivell de vida d’una part d’aquesta població, amb conseqüències
catastròfiques. Els seixanta-cinc mil milions d’animals matats cada any al món (on
no s’hi compten els peixos, els mol·luscos i els crustacis) generen un enorme efecte
embut: es necessita conrear una immensa quantitat de vegetals i gastar quantitats
d’aigua gegantines per acabar obtenint poca carn. Amb només el 15% del cereals
utilitzats per alimentar la ganadería del món és podría solucionar la fam crónica del
món.

El canvi no només ha de passar per la transició individual cap a dietes amb menys
carn. Si realment volem que un nou model alimentari tingui un impacte real en les
vides de les persones, ens cal iniciar canvis de model en les organitzacions i
institucions.

Per tots aquests motius, acordem que:
-

En les activitats que incloguin àpats que organitzem Joves d’Esquerra Verda,
evitarem el consum de productes càrnics.

-

Proposarem des de les institucions una transició cap a un model productiu
alimentari més sostenible.

Santa Coloma de Gramenet, 26 i 27 d’octubre de 2018

