
CARTA OBERTA I DEMANDES A LÍDERS DE LA UE I ALS LÍDERS DEL MÓN 
 
#FaceTheClimateEmergency 
 
Aquesta carta ha estat enviada, el 16 de juliol de 2020, als líders de la UE i als caps 
d’Estat 
 
Heu de deixar de pretendre que podem solucionar la crisi climàtica i 
ecològica sense tractar-la com una crisi 
 
Aquí teniu les nostres demandes d’aquesta carta oberta: 
Aquests són alguns primers passos, essencials per a la nostra possibilitat d’evitar un 
desastre climàtic i ecològic. 
 
• Immediatament efectiva: atureu totes les inversions en l'exploració i extracció de 
combustibles fòssils, acabeu immediatament amb totes les subvencions als 
combustibles fòssils i i immediatament i completament desinvertiu en el sector dels 
combustibles fòssils. 
• Els estats membres de la UE han de defensar que l’ecocidi sigui un crim internacional 
a la Cort Penal Internacional. 
• Incloure les emissions totals en totes les xifres i objectius, inclòs l’índex de consum, 
l’aviació internacional i el transport marítim. 
• A partir d’avui: establir pressupostos anuals i vinculants de carboni a partir de la 
millor ciència disponible actual i del pressupost de l’IPCC, que ens proporciona una 
possibilitat del 66% de limitar l’augment de la temperatura global a menys d’1,5 ºC. 
Han d’incloure l’aspecte global de l’equitat, els punts d’inflexió i els bucles de 
retroalimentació i no haurien de dependre de les hipòtesis de possibles futures 
tecnologies d’emissions negatives. 
• Salvaguardeu i protegiu la democràcia. 
• Dissenyeu polítiques climàtiques que protegeixin els treballadors i els més 
vulnerables i redueixin totes les formes de desigualtat: econòmiques, racials i de 
gènere. 
• Tracteu l’emergència climàtica i ecològica com una emergència. 
 
Entenem i sabem molt bé que el món és complicat i que el que demanem pot no ser 
fàcil. Els canvis necessaris per salvaguardar la humanitat poden semblar molt poc 
realistes. Però és molt més realista pensar que la nostra societat seria capaç de 
sobreviure a l’escalfament global al que ens dirigim, així com d’altres conseqüències 
ecològiques desastroses dels actuals negocis convencionals. 
 
Els darrers mesos, el món ha vist amb horror com la pandèmia COVID-19 ha colpejat 
persones a tot el món. Durant aquesta tragèdia, estem veient quants - no tots - líders 
mundials i persones de tot el món s’han posat  al front i han actuat pel bé més gran 
de la societat. 
 



Ara és més clar que mai que la crisi climàtica no ha estat mai tractada com una crisi, ni 
des dels polítics, dels mitjans de comunicació, dels negocis ni de les finances. I quan 
més temps pretenguem que estem en un camí fiable per reduir les emissions i que les 
accions necessàries per evitar un desastre climàtic estan disponibles dins del sistema 
actual - o, per això, podem solucionar una crisi sense tractar-la com si ho fos - més 
preciós és el temps que perdrem. 
  
Hi ha una altra cosa que ha quedat més clara que mai: no es pot aconseguir la justícia 
climàtica i ambiental en tant que continuem ignorant i mirant cap a una altra banda 
davant les injustícies i opressions socials i racials que han posat les bases del nostre 
món modern. La lluita per la justícia i l’equitat és universal. Tant si es tracta de la lluita 
per la justícia social, racial, climàtica o ambiental, la igualtat de gènere, la democràcia, 
els humans i dels pobles indígenes -LGBTQ- i els drets dels animals, la llibertat 
d'expressió i de premsa, o la lluita per una vida equilibrada, de benestar i 
funcionament del sistema de suport a la vida. Si no tenim igualtat, no tenim res. No 
hem de triar ni dividir-nos en quina crisi o problema hauríem de prioritzar, perquè està 
tot interconnectat. 
 
Quan vau signar l'Acord de París, les nacions de la UE es van comprometre a liderar 
el camí. La UE té la possibilitat econòmica i política de fer-ho, per tant és la nostra 
responsabilitat moral. I ara heu de complir les vostres promeses. 
  
Les emissions net zero per l’any al 2050 a la UE, així com per a altres parts del món 
financerament afortunades, equivalen a una rendició. Aquest objectiu es basa en un 
pressupost de carboni que només dóna un 50% de probabilitats de limitar 
l’escalfament global per sota dels 1,5 ºC. Es tracta només d’una tirada estadística d’una 
moneda que ni tan sols inclou alguns dels factors clau, com ara l’aspecte global de 
l’equitat, la majoria dels punts d’inflexió i els bucles de retroalimentació, així com  
l’escalfament addicional ocult per la contaminació tòxica de l’aire. Així, en realitat, és 
molt inferior al 50% de probabilitats. 
  
I els objectius d'emissió llunyans no suposaran res, si continuem ignorant el pressupost 
del carboni - que s'aplica per avui, no a un futur llunyà. 
 
Parlar d’un programa d’inversions de “Next Generation UE” mentre es continua 
ignorant la crisi climàtica i la imatge científica completa és una traïció a totes les 
“properes generacions”. La ciència no ens diu exactament què fer. Però ens 
proporciona informació per estudiar i avaluar. Ens toca a nosaltres connectar els punts. 
Bé, nosaltres hem fet els deures i no acceptarem el vostre joc extremadament 
irresponsable. El pressupost insuficient del 50% significa renunciar. I això simplement 
no és una opció per a nosaltres. 
  
Per descomptat, donem la benvinguda a les polítiques i inversions sostenibles, però, 
no heu de creure ni un segon que el que heu parlat fins ara serà a prop de ser suficient. 
Hem d’afrontar la imatge completa. Ens trobem davant d’una crisi existencial i es 
tracta d’una crisi que no podem comprar, construir ni invertir la manera de sortir-ne. 
L’objectiu de “recuperar” un sistema econòmic que alimenta de manera inherent la 



crisi climàtica per finançar l’acció climàtica és tan absurd com sembla. El nostre 
sistema actual no està "trencat" - el sistema fa exactament el que se suposa i està 
pensat per fer. Ja no es pot "arreglar". Necessitem un sistema nou. 
 
La carrera per salvaguardar les futures condicions de vida per a la vida a la Terra, com 
sabem, necessita començar avui. No en pocs anys, sinó ara. I cal incloure una ruta 
basada en la ciència que ens proporciona les millors probabilitats de limitar la 
temperatura mitjana global a sota dels 1,5 ºC. Hem d’acabar amb la destrucció 
continuada, l’explotació i la destrucció dels nostres sistemes de suport a la vida i 
avançar cap a una economia totalment descarbonitzada que es concentri en el 
benestar de totes les persones i també del món natural. 
  
Si tots els països fessin realitat les reduccions d’emissions que s’han establert com a 
objectius, encara ens dirigiríem a una pujada catastròfica mundial de la temperatura 
d’almenys 3-4 ºC. Les persones que avui estan al poder fins ara pràcticament ja han 
abandonat la possibilitat de lliurar un futur digne a les generacions futures. Han 
renunciat sense fins i tot sense intentar-ho. 
 
La producció planificada mundial de combustibles fòssils per a l'any 2030 suposa un 
120% més que el que seria coherent amb l'objectiu de 1,5 º. Simplement no quadra. 
Quan llegiu l’Informe IPCC SR1.5 i l’Informe UNEP Production Gap, així com el que heu 
signat realment a l’Acord de París, fins i tot un nen pot veure que la crisi climàtica i 
ecològica no es pot resoldre dins del sistema actual. 
 
Això ja no és una opinió, és un fet basat en la millor ciència disponible actual. 
  
Perquè si volem evitar una catàstrofe climàtica hem de permetre trencar contractes i 
abandonar els tractes i acords existents, a una escala que fins i tot no podem ni tan 
sols començar a imaginar avui. I aquest tipus d’accions no són possibles políticament, 
econòmicament ni legalment en el sistema actual. 
 
Per limitar l’escalfament global a 1,5 graus, els propers mesos i anys són crucials. El 
rellotge està marcant. Fer el màxim possible ja no és prou bo. Ara heu de fer lo que 
aparentment sembla impossible. 
  
I tot i que podeu tenir l’opció d’ignorar la crisi climàtica, aquesta no és una opció per a 
nosaltres - per als vostres fills. Ara mateix, no hi ha lloc a la terra on els nens 
s’enfrontin a un futur en un entorn segur. Aquesta és i serà molt una realitat per a la 
resta de la nostra vida. Us demanem que afronteu l’emergència climàtica.  
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