Resolució en suport del lideratge jove per la transició ecològica
Durant les últimes setmanes i mesos, joves estudiants han organitzat manifestacions
multitudinàries en diversos països com Bèlgica, Suïssa, Austràlia, Suècia o Itàlia. Aquestes
manifestacions tenen un missatge clar: les i els joves volem uns compromisos polítics ferms
per lluitar contra el canvi climàtic tant per part dels Estats com des d’organismes
internacionals com la Unió Europea o les Nacions Unides.
El canvi climàtic és una realitat de la qual el punt de no retorn està cada cop més aprop. Les
seves conseqüències a nivell ambiental, econòmic i social tenen una efecte tant en la vida
diària com a escala mundial. Malgrat aquest escenari, els Estats d’arreu del món segueixen
defensant interessos curtplacistes vetant sistemàticament els acords als quals s'intenta
arribar en les cimeres internacionals, fent d'aquestes un mer rentat d'imatge dels governs i
les empreses. Un exemple d'això és la cimera pel clima COP24 celebrada a Polònia el
passat desembre. S’hi havien d’acordar les mesures marc per posar en marxa l’Acords de
París de 2015, en un context internacional marcat per l'extrema dreta emergent i el
trumpisme que neguen les evidències científiques i blinden els seus interessos econòmics.
El resultats no van complir les expectatives ni de bon tros. Hi va haver una manca de
lideratges, nacional, internacional o privat, que va posar de manifest la impossibilitat
d’arribar a cap compromís polític.
Davant d’aquesta manca d'iniciativa per part de les elits, les persones joves hem de prendre
el compromís i lideratge per fer aconseguir una transició climàtica real. Volem fer del planeta
que heredem de les generacions anteriors no sigui una ruïna fumejant. I, des d’un punt de
vista progressista, ens neguem a què una vida sostenible només estigui a l'abast d’uns
pocs.
Reivindiquem incorporar a la transició ecològica el concepte de justícia climàtica de manera
que no deixi ningú enrere. Veiem com davant les propostes concretes de transició ecològica
que es fan des de certs grups “d’extrem centre” les classes treballadores i populars són les
grans damnificades a nivell mundial: volem una transició ecològica real sense perdedors en
matèria laboral i ambiental. Per evitar-ho, necessitem que el canvi de model ecològic i
energètic impliqui també un canvi de model econòmic. Per exemple, només des d’una
fiscalitat progressiva que acompanyi les mesures de més impacte com ara la taxació
d’hidrocarburs podrem aconseguir una transició real. El nostre compromís de lluitar per un
futur i un present justos passa inevitablement per la organització de les generacions
presents, i especialment de les persones joves, per reclamar mesures efectives i
immediates per frenar el canvi climàtic.
Per tot això, Joves d’Esquerra Verda resol:
-

-

Donar suport als col·lectius joves que s’han manifestat arreu reclamant accions
contundents per defensar la sostenibilitat del planeta.
Fer una crida a les persones joves, la societat civil i a l'associacionisme per
mobilitzar-nos a favor de la justícia climàtica i de la lluita contra el canvi climàtic el
proper 15 de març.
Reclamar la inclusió de la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic en tots
els nivells de govern. Com a moviment d’incidència política, lluitarem perquè la

justícia climàtica sigui una part important de cara als programes electorals de les
eleccions municipals i europees i es pugui implementar a partir del 27 de maig.

L’Hospitalet, 8 de Febrer de 2019.

