
Per la criminalització de l’ecocidi
L’explotació i extracció de recursos naturals és la base del model econòmic i
productiu actual, que provoca una destrucció massiva dels ecosistemes. En un
context de crisi climàtica, és indiscutible la necessitat d’aturar aquestes pràctiques
per encaminar-nos cap a un escenari de futur on les condicions climàtiques siguin
més favorables que les previstes. Contradictòriament, ens trobem amb la paradoxa
que causar la destrucció massiva dels ecosistemes avui en dia no està sancionat de
forma eficaç pel sistema legal. Per aquest motiu, el passat juny, un panel d’experts
independents de la Fundació Stop Ecocide va presentar una definició del delicte
d’ecocidi. El seu objectiu és incloure aquesta definició en l’Estatut de Roma, el
document pel qual es regeix la Cort Penal Internacional, el tribunal que jutja delictes
contra la Pau.

L’ecocidi és definit pel Panel Internacional d’Experts com a “qualsevol acte il·lícit o
arbitrari perpetrat amb el coneixement que existeix una probabilitat substancial que
causi danys greus i que siguin extensos o duradors contra el medi ambient”.

La destrucció del medi natural en l’actualitat està sancionada per la via civil, per
tant es segueix la premissa que “qui contamina, paga”. Com les sancions depenen de
la protecció mediambiental que tingui cada país, les accions més destructives es
traslladen a països que són més permissius legalment. Degut a que els grans
contaminants i destructors dels ecosistemes són empreses multinacionals, aquestes
ja inclouen les multes que se’ls hi imposaran en els seus pressupostos. Per tant, la
protecció que se’n fa resulta insuficient també a nivell internacional, sent un
exemple clar l’Acord de París del 2016 que, en no ser vinculant no permet exigir-ne el
compliment a les parts.

El procés per a la criminalització de l’ecocidi no és ràpid ni senzill però és, ara més
que mai, necessari. La impunitat amb la qual s’ha realitzat la destrucció del planeta
dificulta l’assoliment dels objectius de reducció d’emissions i de mitigació del canvi
climàtic, ja que els principals responsables no es fan càrrec del seu paper en la
reparació dels danys ni modifiquen les seves pràctiques destructives. Durant anys
les sancions aplicades han estat insuficients, ja que a dia d’avui es continua
prioritzant el benefici econòmic a l’habitabilitat i salut del planeta. El que sí ha
canviat és el nivell de conscienciació de la societat sobre el canvi climàtic, les seves
conseqüències i causes desencadenants.

Per aquest motiu des de Joves Ecosocialistes:

● Exigim la modificació de l’Estatut de Roma per introduir un nou crim en
l’esfera internacional que defensi la protecció de la Terra i el seu medi
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ambient, es dir l’ecocidi. Aquesta llei actuarà com a marc legal per protegir al
medi ambient i als pobles a nivell global.

● Denunciem les pràctiques de deslocalització que fan que les accions més
destructives es traslladin a països que són més permissius legalment i
demanem als estats que tinguin objectius més ambiciosos per perseguir
aquests casos.

● Celebrar que el Congrés hagi donat llum verda a la iniciativa legislativa popular
de dotar al Mar Menor de personalitat jurídica propia, aconseguint amb això
una nova fita en la història en la relació dels sers humans amb la naturalesa
que deixa de ser considerada un objecte al servei d’aquests per ser
considerada com un subjecte amb capacitat legal, com tenen les persones i
les empreses.

● Exigir als estats membre de la UE, i en especial a l’Estat Espanyol, impulsi la
modificació de l’Estatut de Roma així com la ratificació en els propis estats.


