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Objectius
d’aprenentatge
La present càpsula t’aportarà la informació necessària per entendre la crisi
climàtica des de la justícia climàtica. Abordarem plegades conceptes bàsics de
la ciència climàtica, dels espais de política internacional, explorarem la definició
mateixa de justícia climàtica i els seus col·lectius. També llegirem el context que
ens deixa la COVID-19 i de quina manera podem enfrontar col·lectivament els
reptes de les diferents crisis (sanitària, econòmica, financera, de cures, etc.)
enfortint els lligams entre moviments de justícia social, ambiental i climàtica.

Coneixements
— Entendre els bàsics de la ciència climàtica.
— Conèixer els debats de la política internacional climàtica.
— Tenir perspectiva històrica de la crisi climàtica.

Habilitats
— Identificar millor els grans reptes de la humanitat del segle XXI.
— Exercir i exercitar el pensament crític.
— Entrenar la mirada interseccional i multidimensional de les
problemàtiques globals, com la crisi climàtica.

Actituds
— Moure’s i motivar-se per participar en grups de la societat civil que
s’organitzen al voltant de la Justícia Climàtica.
— Voler ser actora de canvi des de l’esfera personal, col·lectiva i política,
per tal de guanyar coherència vers una societat amb justícia social,
ambiental i climàtica.
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Glossari climàtic
Una de les coses que cal tenir en compte quan abordem la crisi climàtica
és que és un tema multidimensional i es pot tractar des d’àmbits molt
diferents com el científic, polític, econòmic, social, des del món del
treball, des de l’escala global, regional o local, i amb perspectiva de
gènere, de relacions geopolítiques, nord-sud, colonials, etc. La literatura
climàtica, a més, està farcida de sigles, acrònims i lèxic propi que barreja
les diferents dimensions.
Heus aquí doncs un glossari que, sense ser exhaustiu, et servirà per a la
lectura d’aquest document i de molts altres:
— IPCC: sovint sentiràs a parlar de l’IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change). És el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el
Canvi Climàtic de les Nacions Unides que té per objectiu proveir el món
d’una informació científica objectiva sobre el canvi climàtic, els seus
impactes i els riscos naturals, polítics i econòmics.
L’IPCC va ser creat l’any 1988 i fins el moment ha publicat cinc grans informes
(1990, 1995, 2001, 2007 i 2014) i nombrosos documents complementaris.
— CMNUCC-UNFCCC: la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre
Canvi Climàtic (United Nations Framework Convention on Climate
Change – UNFCCC) és l’espai de política internacional per donar
resposta al reptes del canvi climàtic. La Convenció, que no deixa de
ser una mena de constitució signada pels països, va ser adoptada l’any
1992 i va entrar en vigor el 1994. A partir de l’any següent, la CMNUCC
s’ha reunit anualment a les COP (Conference of the Parties). A les COP
s’han obtingut resultats tan coneguts com el Protocol de Kyoto, l’any
1997, o l’Acord de París, el 2015.
— Ppm: vol dir parts per milió, la quantitat d’unitats d’una substància
per cada milió del conjunt d’unitats. Els ppm s’utilitzen per mesurar la
concentració de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera.
Sentiràs sovint que es parla de 350 ppm com l’objectiu a assolir perquè
és la concentració que assegura no passar a un escenari de més de 2 °C.
Aquest objectiu dona nom a una xarxa internacional d’activistes per la
justícia climàtica, 350.org.
— Gasos amb efecte hivernacle, potencial d’escalfament global i
CO2 equivalent: malgrat que el CO2 és el gas amb efecte hivernacle
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més important i conegut, n’hi ha d’altres que cal prendre molt en compte
en la lluita contra el canvi climàtic, com per exemple el metà, els CFC i
l’òxid nitrós. Cadascun d’aquests gasos té un efecte diferent en impacte
en el temps a l’atmosfera. Aquest impacte es mesura amb el potencial
d’escalfament global (GWP, Global Warming Potential).
GMP
Lifetime (yr)

Imatges 6.1.
GWP dels gasos
amb efecte hivernacle.
Font: Climate Change
2014 - Synthesis Report. The
Intergovernmental Panel on
Climate Change (pàg. 87).
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Segons la taula, una tona de metà (CH4) és 84 cops més contaminant
que el CO2 durant els 20 primers anys a l’atmosfera; una tona d’òxid
nitrós (N2O), 121 vegades i una de tetrafluorur de carboni (CF4), 50.000.
Sota aquest raonament, el CO2 es pren com a referència i traspassem
l’impacte d’altres gasos amb efecte hivernacle, a través del GWP, al seu
equivalent en CO2, representat d’aquesta manera: CO2eq.
— Pressupost de carboni: en cert moment, dins els debats per enfrontar
el canvi climàtic, es va adoptar la idea del pressupost de carboni. En
comptes de parlar de les emissions que s’havien de reduir, es començà
a comptabilitzar les tones de CO2eq màximes que es podien emetre en
certs escenaris. Per exemple, la COP-21 a París va determinar que per
limitar l’increment de temperatura a 1,5 °C el pressupost de carboni
global era de 495 gigatones de CO2. Prenent el ritme d’emissions del
2019, 43,1 gigatones, en només 11,5 anys acabaríem el pressupost.
— Punts d’inflexió: coneguts com a tipping points són un dels aspectes
més rellevants a tenir en compte per entendre l’emergència i la crisi
climàtica. Els punts d’inflexió són llindars on un petit canvi pot empènyer
el sistema cap a un estat completament nou. Ens enfrontem a la realitat
no lineal de les relacions ecosistèmiques complexes. És a dir, a partir de
cert punt, l’escalfament global pot anar en pilot automàtic perquè hi ha
cicles que es retroalimenten. Per exemple, els diferencials d’increment de
temperatura poden provocar el desgel del permagel (gel permanent) a
llocs com Sibèria, Alaska, el nord del Canadà, Patagònia, Antàrtida, etc.
Aquest permagel acumula metà de plantes i animals morts i quan aquest
metà s’allibera contribueix a l’augment de la concentració de CO2eq a
l’atmosfera, cosa que fa que augmenti la temperatura a la superfície de la
terra. A partir de cert llindar, aquest cicle no necessita de l’acció humana.
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La crisi climàtica
i l’estat del món
En ple segle XXI hi ha un fort consens científic que confirma la relació
directa entre les emissions de gasos amb efecte hivernacle provinents
de l’activitat humana (antropogèniques) i l’increment de la temperatura
mitjana al Planeta Terra.
Aquest fet, però, s’inicia molt abans, amb la revolució industrial i, molt
particularment, amb la globalització econòmica. El descobriment de la
màquina de vapor al segle XVIII comporta un augment de la capacitat de
producció mai vist abans però no és ben bé fins a principis del segle XX
que podem parlar d’una autèntica explosió de la producció i del consum
de combustibles fòssils. Primer el carbó, després el petroli i, per acabar, el gas
natural es converteixen en un element indispensable per al sistema econòmic.
A mitjans del segle XX, el capitalisme s’interconnecta, s’estandarditza
i s’homogeneïtza en un procés anomenat globalització, que aprofita
la caiguda del bloc comunista per imposar- se com a model econòmic
hegemònic. La producció s’especialitza i es deslocalitza, el consum de
béns i serveis es dispara, la població augmenta exponencialment i el
creixement econòmic, amb l’indicador del PIB, es converteix en la mesura
de la salut de l’economia i de pràcticament tot. Aquest procés no hauria
estat possible sense una energia ni recursos naturals barats i abundants,
ni sense l’externalització dels costos socials i ambientals del seu ús.
Un dels danys col·laterals de la voracitat energètica i material del sistema
econòmic és el canvi climàtic. La crema massiva de combustibles fòssils
i la desforestació, per respondre a l’afany constant del creixement del
PIB, ha provocat una emissió massiva de gasos amb efecte hivernacle i
l’alteració dels règims climàtics.

Imatge 6.2.
Emissions anuals
per regió, 1751-2017.
Font: Our World in Data.
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El primer text reconegut internacionalment que parla sobre aquesta
situació és l’informe The Limits to Growth de l’any 1972, popularment
conegut com a informe Meadows, pel lideratge de la científica Donella
Meadows i la participació de Dennis Meadows. L’informe advertia que
les dinàmiques de creixement exponencial del PIB i de la població a
nivell global podien topar-se amb els límits del planeta.
Però no va ser fins l’any 1988 que l’IPCC va treure el seu informe i llavors
l’any 1992, a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro, es van conformar
els espais de política internacional necessaris per debatre aquesta
problemàtica global. Poc després es va constituir la Convenció Marc de
les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (CMNUCC), el text fundacional
de la qual té un principi que resumeix el passat, el present i el futur de
la lluita contra la crisi climàtica i ens comença a endinsar en la justícia
climàtica: les responsabilitats són comunes però diferenciades.
Aquesta sentència vol dir que tots els països del món tenen responsabilitats
en la lluita contra la crisi climàtica però que aquestes responsabilitats són
diferenciades, no són iguals per a tots.
Dins la CMNUCC, s’han obtingut resultats tan coneguts com el Protocol
de Kyoto, l’any 1997, o l’Acord de París, el 2015. El Protocol de Kyoto
obligava els països industrialitzats a reduir les emissions un 5 % en
relació amb les emissions de l’any 1990, en el període de 2008 a 2012.
L’Acord de París té la intenció d’aconseguir la reducció de les emissions
per no sobrepassar els 2 °C i d’arribar a l’escenari desitjable d’1,5 °C a
través de l’aportació voluntària dels països signants.
Malgrat aquest aparent compromís dels acords internacionals, el
problema segueix agreujant-se i en ple segle XXI el canvi climàtic ha
passat a crisi i emergència climàtica. Les fortes tensions d’un context
internacional de competició no són d’ajuda per als acords de cooperació,
que sovint són aigualits pels interessos creuats dels països.
La CMNUCC, en definitiva, no ha tingut la capacitat ni la intenció
d’atacar el cor del problema: el sistema econòmic de creixement lligat
a la crema massiva de combustibles fòssils i l’avenç de la desforestació.
La conseqüència d’aquest inoperància queda reflectida en l’informe
especial de “Calentamiento global de 1,5 °C” de l’IPCC, publicat el
passat 8 d’octubre de 2018, que advertia que quedaven 12 anys per
actuar amb contundència per endegar el clima.
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DE QUI ÉS L’ATMOSFERA?
Et sembla una pregunta absurda? Doncs sembla que alguns països,
sense respondre-la, se l’han apropiat. Fixa’t bé en aquests tres gràfics.

Imatge 6.3.
Emissions anuals
en tones de CO2eq.
Elaboració pròpia a partir de
dades de World Data Bank.

Imatge 6.4.
Emissions acumulades
en tones de CO2eq.
Elaboració pròpia a partir de
dades de World Data Bank.

Imatge 6.5.
Emissions per càpita
en tones de CO2eq.
Elaboració pròpia a partir de
dades de World Data Bank.

En el primer gràfic es pot veure com des de l’any 2006 la Xina és la
màxima emissora però, en realitat, les responsabilitats històriques que
es reflecteixen en el segon gràfic, i per càpita en el tercer, apunten
clarament als EUA i la Unió Europea en el seu conjunt. Països com
el Marroc i l’Equador, però sobretot Bangladesh i Burkina Faso, que
pràcticament no es veuen, tenen una responsabilitat molt baixa.
Per tant, alguns països s’han autoatorgat la capacitat d’utilitzar
l’atmosfera i, sent més precises, si les dades ho permetessin, veuríem
que les realitats també són molt desiguals dins de les pròpies fronteres.
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Justícia climàtica
A l’històric científic i polític del punt anterior cal sumar-li la resposta
de la societat civil. Diferents entitats ecologistes, socials, camperoles,
indígenes, etc. porten temps advertint que cal actuar amb urgència per
prevenir els greus i irreversibles efectes de l’escalfament global. Moltes
d’elles se senten reconegudes sota el paraigües de la justícia climàtica.
1 Definició ODG
del grup de Màster UPC
(pendent de publicació).

La justícia climàtica1 es refereix al reconeixement de la contribució dels
éssers humans al canvi climàtic amb una distribució desigual tant de les
responsabilitats com dels impactes, segons les circumstàncies socials,
econòmiques, territorials, de gènere, ètnia, classe, raça, edat, etc. Exercirla, per tant, vol dir adoptar activament aquesta mirada interseccional i
afrontar la crisi climàtica apuntant les desigualtats, els sistemes d’opressió
i les dinàmiques de poder que les sustenten: capitalisme, patriarcat,
neocolonialisme, racisme, etc.
El terme justícia climàtica apareix a principis dels 2000. S’inspira i beu de
la tradició del concepte de justícia ambiental aparegut als EUA a través
de l’activisme de base en el moviment pels drets civils dels anys 80. Les
organitzacions de justícia ambiental han intentat, des d’aleshores, ampliar
el discurs predominant del medi ambient convencional. Han volgut passar
d’unes pràctiques més centrades en les conseqüències de la degradació
ambiental i basades en la gestió mediambiental a l’anàlisi de les causes i
la incorporació de qüestions de justícia social i equitat.
Aquest sentit de justícia i distribució desigual de responsabilitats i
impactes, en el cas climàtic, el podem reforçar a través de tres dimensions:

Impactes diferenciats de gènere per la crisi climàtica
Els impactes diferenciats de gènere afecten, més greument, les dones
del Sud Global, que han contribuït molt poc a l’emissió dels gasos.
Les societats patriarcals fan que les dones rebin menys educació
formal i, per tant, tinguin menys informació sobre els efectes de la crisi
climàtica. Els desastres naturals, molt induïts per l’escalfament global,
poden provocar que es desplacin i això augmenta la seva exposició a
les agressions sexuals, la violència i altres violacions de drets humans.
A més, acostumen a ser les encarregades d’anar a buscar aigua i
aliments, i en temps d’escassetat la tasca es complica i solen patir més
desnutrició i malalties.
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Un exemple cru d’aquest impacte diferenciat, tot i que no es deriva de
la crisi climàtica sinó d’un fenomen natural extrem, va ser el tsunami
d’Indonèsia l’any 2004. El recompte de víctimes mortals va resultar
en un nombre total de dones quatre vegades més alt que el nombre
d’homes. Les causes d’aquesta diferència van ser que les dones estaven
amb els i les filles i van perdre la vida en l’esforç per salvar-les, i perquè
la majoria de dones, a diferència dels homes, no sabia nedar i l’entrada
del tsunami terra endins va ser una trampa mortal per a elles.

Mercats de CO2, projectes de compensació i el CO2lonialisme
Poc després de la Cimera que va donar com a resultat el Protocol de
Kyoto (1997) es van establir uns mecanismes de flexibilitat per facilitar que
els països industrialitzats poguessin assolir els seus objectius. Bàsicament,
eren propostes de mercat que convertien el CO2 en una mercaderia i en
un actiu financer.
Un d’aquests mecanismes portava per nom Mecanisme de
Desenvolupament Net (MDN o CDM per les seves sigles en anglès). Els
MDN eren projectes nets que podien desenvolupar empreses dels països
industrialitzats als països no industrialitzats. D’aquesta manera podien
obtenir uns certificats de reducció d’emissions (CER per les seves sigles
en anglès) i descomptar-los de les seves obligacions o vendre’ls al mercat
de carboni, que també es va constituir sota Kyoto.
Quan els MDN van entrar en funcionament, les empreses van veure els CER
com un incentiu i van passar projectes que ja tenien en cartera com a MDN. A
més, les comunitats locals i els pobles indígenes del Sud Global van patir els
impactes dels projectes que van des dels processos de consulta insuficients
fins les afectacions a la biodiversitat i desplaçament de comunitats.
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Com a conseqüència, els moviments de justícia climàtica van denunciar
que, sota l’excusa de la reducció d’emissions, s’estaven reproduint
dinàmiques colonials dels països enriquits sobre els empobrits. Aleshores,
van encunyar el mot CO2lonialisme, que tot i ser impronunciable, condensa
aquesta denúncia del MDN i d’altres mecanismes com els REDD, pensats
sota la mateixa lògica.

Deute ecològic, deute climàtic i deute extern
El deute ecològic es defineix com el deute contret pels països industrialitzats
amb la resta a causa de l'espoli històric i present dels recursos naturals, els
danys ambientals no reparats i la lliure utilització de l'espai ambiental global
per a dipositar-hi residus. Una de les seves categories és el deute climàtic,
que significa que existeix un deute entre els països que han utilitzat més
l’atmosfera per dipositar-hi gasos amb efecte hivernacle i els que no.
Abans ens preguntàvem de qui és l’atmosfera. Doncs si la considerem
un bé comú, quelcom que compartim amb totes les persones però
també amb els altres éssers vius, hem de reconèixer que alguns països
l’han utilitzat més que altres. Principalment, els països industrialitzats
han dipositat quantitats enormes de CO2 i els països no industrialitzats
ho han fet en quantitats molt inferiors.
Si fem un càlcul històric i comparem, per exemple, el màxim emissor, els
EUA, amb un país amb molt baixes emissions com Burkina Faso, podríem
veure unes diferències abismals. Els EUA, tot i representar entre el 4 i
el 5 % de la població mundial, han emès el 22 % de les emissions totals
des de 1960. Burkina Faso, en canvi,és un 0,2 % de la població mundial
i n’ha emès el 0,004 %.

2 Deute

extern a data 31
de desembre de 2017
segons IndexMundi.

Però encara podem anar més enllà. Els mecanismes de flexibilitat que
comentàvem en el punt anterior van habilitar la creació d’un mercat de
carboni per intercanviar i especular amb els crèdits d’emissió. El mercat
posa un preu a la tona de la seva matèria primera, el CO2. Per altra
banda, Burkina Faso està dins del grup dels Països Pobres Altament
Endeutats, amb un deute de 3.056 milions de dòlars.2 Què passaria si
quantifiquéssim l’ús de l’atmosfera en termes monetaris? Els països que
l’han utilitzat més que la mitjana mundial, no serien deutors? I els que ho
han fet menys, no serien creditors?
Cal aclarir que fer aquest tipus d’exercici no pretén reforçar la proposta
del mercat del carboni sinó fer present que les consideracions sobre el
deute són relatives a què s’inclou i què no.
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Imatges 6.6.
Quantitat i valor de mercat
de les emissions d’EUA
i Burkina Faso 2008-2017.
Elaboració pròpia a partir
de dades de World Bank Data
i Ember-climate.
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,74

4,50

4,08

4,22

4,04

3,82

3,97

4,01

3,87

EUA – Deute climàtic
en milions de $ (deutor)

97.683

92.754

84.162

87.088

83.351

78.774

81.820

82.706

79.832

77.515 845.686

Burkina Faso – Excés
d’emissions respecte
mitjana mundial –
Gigatones de CO2

- 0,06

- 0,07

- 0,07

- 0,07

- 0,08

- 0,08

- 0,08

- 0,08

- 0,08

- 0,09

- 0,76

Burkina Faso – Deute
climàtic en milions
de $ (creditor)

- 1.326

- 1.390

- 1.400

- 1.498

- 1.583

- 1.631

- 1.667

- 1.717

- 1.747

- 1.786

- 15.746

EUA – Excés d’emissions
respecte mitjana mundial
– Gigatones de CO2

2017 TOTAL
3,76

41,01

La taula reflecteix l'ús desigual de l'atmosfera si comparem EUA i Burkina
Faso. Per als diferents anys, es calcula la mitjana anual per càpita i es
multiplica pel nombre de ciutadanes de cada país. Fent aquest càlcul,
els EUA, any rere any, tenen un excés d'emissions i, al contrari, Burkina
Faso no utilitza tot el que li correspondria. Si prenem el preu per tona
de CO2 del mercat d’EUA de 20,62 $/tona, ens trobem que Burkina
Faso podria eixugar el seu deute extern només en dos anys. En canvi,
els EUA han utilitzat l’atmosfera intensament pel seu desenvolupament
econòmic i tenen un deute climàtic acumulat en la dècada de 2008 a
2017 de 846.000 milions de dòlars.
Per tant, ens podem preguntar: Qui deu a qui?
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COVID-19 i justícia
climàtica: repensar-se
en temps de crisi(s)
El 2019 va ser l’any de l’eclosió dels moviments de justícia climàtica
i de l’escalada del clima en les agendes polítiques. Es van crear nous
grups de justícia climàtica, com les xarxes internacionals de les joves
de Fridays for Future, Extinction Rebellion, By 2020 We Rise Up i grups
locals a Catalunya com ClimAcció, Barris pel Clima, Families for Future,
Teachers for Future, 350BCN i el Moviment de Justícia Climàtica. Per altra
banda, les institucions van declarar l’emergència climàtica al Parlament
Europeu (28/11/19), a l’Estat espanyol (21/01/20), a Catalunya (14/05/19)
i a la ciutat de Barcelona (15/01/20), tot i que no s’han traduït en les
accions i canvis estructurals necessaris. També es va signar el Pacte Verd
Europeu (European Green Deal), inspirat en el Green New Deal d’EUA,
que volia impulsar una Llei Europea del Clima per reformar l’economia,
aconseguir un ús eficient dels recursos, restaurar la biodiversitat i reduir la
contaminació. A més, l’informe de l’IPCC publicat el 8 d’octubre de 2018
va proclamar el ritme de l’emergència climàtica: quedaven 12 anys per
canviar-ho tot.
Però la propagació de la COVID-19 ha frenat aquesta inèrcia i, malgrat les
crisis sempre generen oportunitats, també són moments on les vivències
individuals i col·lectives poden ser molt diverses. Cal tenir-ho en compte
a l’hora de connectar sensibilitats i empaties, perquè “l’oportunitat”, ara
mateix, ha estat a costa de patiment i vides humanes.
Tenint això molt present, s’ha d’estar ben pendent i incidir en les mesures
de recuperació econòmica. En primer lloc, tot i que és veritat que s’han
reduït sensiblement les emissions a causa de l’aturada de l’economia
global, està per veure quin serà l’efecte final. En crisis anteriors, la
remuntada econòmica s’ha fet utilitzant sistemes bruts i les emissions han
acabat augmentant els anys següents.
Malgrat totes aquestes precaucions, és veritat que el coronavirus ens ha
canviat el dia a dia per complet. En les nostres societats hiperaccelerades
ens ha enviat al racó de pensar. Ens ha buidat l’agenda i ens ha donat temps
o, com a mínim, ens ha obligat a invertir-lo d’una altra manera. I això no és
qualsevol cosa. Durant el confinament, hem hagut de reduir el nostre consum
material al mínim essencial. En molts casos, hem hagut de repensar, no sense
tensions, la nostra manera de satisfer necessitats que considerem bàsiques.
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Si mirem aquest fet des de la teoria del desenvolupament a escala humana
de l’economista i ecologista xilè Manfred Max-Neef, podem treure’n
aprenentatges valuosos. De manera molt resumida, Max-Neef ens diu
que les necessitats són finites, conegudes i pràcticament invariables. El
que canvia en el temps és la manera que tenim de satisfer-les, el que
ell anomena satisfactors. Per exemple, hem hagut de satisfer la nostra
necessitat de subsistència que inclou la salut física, mental, l’alimentació,
treball, etc. fent exercici a casa, escrivint, sortint a comprar el mínim
possible o teletreballant i fent més feines a casa. La nostra necessitat de
lleure l’hem satisfet a través d'esprémer la creativitat amb el que teníem
a l’abast. La necessitat d’afecte s’ha virtualitzat i hem fet trucades amb la
família, les amigues i els amics, però també amb molta gent amb qui feia
temps que no connectàvem.
D’altra banda, la pandèmia ha posat en evidència les vulnerabilitats del
nostre sistema econòmic. No és tan bona idea que les mascaretes es
produeixin a la Xina i que l’estoc de guants sigui limitat. La combinació
entre deslocalització i producció just in time –produir just en el moment
en què es “necessita” per evitar els costos d’emmagatzematge– ens ha
posat en risc. A més, aquest sistema es sustenta en una base d’energia
fòssil, barata i disponible, cosa que no juga a favor de les mesures
necessàries per afrontar la crisi climàtica. L’ecologisme fa dècades que
aposta per la relocalització de les economies com a mesura per enfortir
la resiliència local-regional. Doncs bé, la producció local de mascaretes i
de respiradors, amb conversions industrials impensables un mes abans,
han estat una gran experiència en aquest sentit.
I per descomptat, s’han fet més presents que mai els treballs socialment
necessaris, els que sustenten la vida, de vegades visibles, de vegades
invisibilitzats, molt majoritàriament fets per dones. El personal sanitari, de
les residències, de la neteja, etc. forma part del nostre sistema de salut i
reconèixer la seva feina és la millor fórmula per prevenir qualsevol malaltia.
Tot aquest magma captiu de solidaritat, creativitat, cura i adaptabilitat
a unes noves condicions és altament valuós per construir nous futurs.
És un moment, també, per ser generoses en les nostres reivindicacions
i connectar la justícia social, ambiental i climàtica, així com advocar
perquè les polítiques de rescat siguin per a les persones i no per rescatar
el poder econòmic.
Perquè és precisament tenint una llar, un ingrés per atendre les necessitats
bàsiques, garantint la cura pròpia i de les altres, que es pot començar a
aixecar el cap de l’immediat i albirar projectes de vida sota els principis
de la justícia climàtica.
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Què pots fer-hi tu?
T’ho expliquem en tres dimensions que estan íntimament relacionades.

Dimensió personal:
Pots començar avaluant l’impacte climàtic de les teves accions. Hi ha força
webs que calculen la petjada de carboni. Però no t’obsessionis amb els
resultats! El més rellevant és la reflexió que en facis després, sobretot si
és compartida amb altres companyes.
Una de les coses més importants és que repensis els teus satisfactors, la
manera en què satisfàs les teves necessitats. Com estem capbussades
en la societat de consum de vegades no ens adonem d’allò superflu o
prescindible. Segurament el principi de consumir producció local et donarà
moltes claus. A més, podràs veure com la majoria dels nostres productes i
serveis tenen relacions quilomètriques amb moltes emissions associades.
Fes-te consumidora crítica! La Revista Opcions és la millor guia.

Dimensió col·lectiva:
La dimensió individual té moltes limitacions, així que és imprescindible
formar part de col·lectius de justícia climàtica o col·lectius que tinguin
presents els seus principis. A l’apartat “Altres informacions d’interès” tens
la informació de diversos col·lectius i xarxes per la justícia climàtica.

Dimensió política:
Els canvis personals són polítics i l’organització col·lectiva, també. El fet
de diferenciar la dimensió política és perquè, sobretot des de l’espai
col·lectiu, s’han de formular propostes que vagin més enllà, que busquin
transformar en un sentit ampli. Aquestes propostes d’intervenció poden
ser des de demandes a les institucions a crides a la mobilització o acció
d’una comunitat, veïnat, col·lectiu, xarxa, etc.
El 27 de setembre de 2019 es va convocar la vaga mundial pel clima.
El 8 d’octubre es va realitzar una onada d’accions per l’emergència
climàtica bloquejant infraestructures.
Tant les demandes a les institucions com les vagues o la desobediència
civil requereixen un treball de debat, diàleg i coordinació molt intens.
Si formes part d’un col·lectiu et serà més fàcil participar d’aquest tipus
d’intervencions que busquen transformar la societat.
15
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Activitat d’autoaprenentatge
L’activitat està pensada perquè pugui ser realitzada virtualment o presencial i segueix
l’apartat de “Què pots fer-hi tu?”. 							
El més engrescador és que convoquis els teus amics i amigues, millor si és un grup divers i no cal
que tinguin cap coneixement previ de la temàtica.

1. Calculeu-vos la petjada de carboni. És un exercici que es pot fer prèviament però també és
enriquidor fer-lo plegades. Això sí, necessitareu ordinadors. Quan tingueu els resultats, podeu
debatre’ls obertament.

2. En aquest segon punt, el més important és intentar transcendir dels números de la primera
part i anar a aspectes qualitatius.
Quins impactes pot tenir el resultat en el clima i en les persones d’altres indrets? És just que
les nostres petjades de carboni siguin tan grans quan l’atmosfera és de totes?
Podem pensar en els satisfactors (mireu l’apartat “COVID-19 i justícia climàtica: repensantse en temps de crisi(s)”). Quina necessitat hi ha al darrere d’allò que estem fent? La podem
identificar? Podríem satisfer-la d’una altra manera?
Altra vegada, podeu tenir un debat obert. És important que no us qüestioneu les unes a les
altres, ja que cada persona té una història personal, familiar, etc. que l’ha portat fins aquí. És
difícil donar cabuda a aquestes condicions preexistents perquè l’activitat s’allargaria massa
però intenteu respectar-vos les opinions, per diferents que siguin.

3. Algunes de les solucions podrien passar per consumir localment. Coneixeu bé el vostre
barri, poble, vila o ciutat? Seríeu capaces de posar en un mapa les botigues, col·lectius,
projectes que ens ofereixen una alternativa?
Visiteu el mapa de Pam a Pam.

4. Teniu algun col·lectiu a prop que incorpori la justícia climàtica? Quin?
Contacteu-hi! El més interessant seria que féssiu una petita reflexió sobre el que heu estat
debatent durant l’activitat. Si ho veieu clar, pregunteu quina dinàmica de trobades tenen
i aneu a conèixer-los. No us impacienteu! De vegades els col·lectius triguen a contestar
perquè són grups humans de voluntàries amb moltes coses per fer, així que insistiu, si cal.
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Altres recursos d’interès

Xarxes i col·lectius de justícia climàtica:
Fridays for Future: moviment internacional principalment estudiantil i de joves
que reclama una acció contundent contra l’escalfament global. Va prendre
rellevància pública per la irrupció de l’activista sueca Greta Thunberg que es
va manifestar davant el govern suec durant l’agost de 2018.		
Internacional / Estat espanyol / Barcelona
Extinction Rebellion: moviment global per influir sobre els governs i les
polítiques ambientals a través de la resistència noviolenta per acabar amb
l’extinció massiva d’espècies i l’escalfament global.			
Internacional / Estat espanyol / Barcelona / Girona
Tant Fridays for Future com d’Extinction Rebellion tenen xarxes en altres
punts de Catalunya, País Valencià, Balears i Andorra.
By 2020 We Rise Up: és una campanya internacional, majoritàriament europea,
que reclama la justícia climàtica. Busca enxarxar moviments i lluites per
escalar la desobediència civil a través d’onades d’acció.			
Internacional / Estat espanyol

Altres col·lectius:
Moviment per la Justícia Climàtica, ClimAcció, Families for Future Barcelona,
Teachers for Future, 350.BCN, grup local Justícia Climàtica de l’SCI.
Existeixen més grups que també prenen la justícia climàtica com a part de
les seves reivindicacions, com ara els de sobirania alimentària, iniciatives en
transició, projectes de vida comunitària, etc.
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