
JUDICI PEL CLIMA

Coincidint amb la data de mobilització internacional convocada per Fridays For Future, el 24 de
setembre eixim de nou als carrers amb accions repartides per tot l'estat espanyol. Aquesta vegada,
vam sumar les nostres veus i la nostra mobilització al Judici pel Clima; un litigi climàtic presentat 
en juny contra la inacció del Govern pels col·lectius Ecologistes en Acció, Greeenpeace, 
Coordinadora d’Organitzacions per al Desenvolpament, Intermón-Oxfam i Joventut pel Clima, 
recolzat per més de 60 grups.

Per què ho hem fet?

1r. Perquè la crisi climàtica ja està ací.
El 9 d'agost es publicava la primera part del sisè Informe d'Avaluació del Panell Intergovernamental
sobre Canvi Climàtic (IPCC), en el qual es confirma el que ja ens temíem; l'emergència climàtica 
segueix avançant amb conseqüències nefastes per a els qui habitem la terra. Després del xoc que va 
suposar el coronavirus seguit per un estiu que ha evidenciat la devastació provocada per fenòmens
meteorològics extrems, queda clara la urgència d'actuar davant una crisi climàtica que ja no és 
futura sinó present. Ens preocupa que l'eixida d'aquesta crisi es construïsca de nou sobre les 
esquenes dels col·lectius més vulnerables: dones, persones empobrides i migrants.

2. Hem d'usar totes les eines a la nostra disposició.
I aquesta vegada la nostra eina és el litigi climàtic. Malgrat totes les mobilitzacions i declaracions 
de la ciutadania contra la insuficiència dels objectius climàtics espanyols, la resposta del Govern 
d'Espanya segueix sent incompatible amb les indicacions científiques i incapaç de pal·liar la falta 
d'acció de Governs anteriors.

3. No s'estan asseient les bases d'una eixida social i ambientalment justa de les crisis 
convergents que ens concerneixen.
Tornar a la senda econòmica que ens ha portat a aquesta situació no pot ser la resposta, com
no pot ser-ho tampoc rescatar activitats empresarials insostenibles que hauríem d'estar tancant.

4. Són els nostres drets fonamentals.
Les respostes dels governs a la COVID19, ens fan veure que no és cert que no existisca capacitat de
maniobra per a revertir situacions de pobresa i injustícia social i engegar mecanismes molt més 
efectius per a afrontar la crisi ecològica. Aquest judici no va solament de clima i objectius de 
reducció d'emissions. Es tracta de la ciutadania exigint al Poder Judicial que faça el seu treball, 
salvaguardant els nostres drets fonamentals i els de generacions futures. Acudim a la justícia perquè 
faça complir allò que la societat en el seu conjunt demanda i que necessitem. 

5. Podem guanyar.
No som les primeres a portar un cas d'aquest tipus davant un Tribunal Suprem ni serem les últimes. 
A Holanda, França i Alemanya ja s'ha fallat a favor de la ciutadania i el planeta en casos molt 
similars al nostre. Sabem que ací també és possible. Està en la nostra mà recordar al Tribunal que 
aquest cas ens importa i que està en joc el nostre present i futur, a més del de tants territoris ja 
devastats per les nostres polítiques ecocides.

Amb el Judici pel Clima, estem més prop d'aconseguir una victòria en favor de la justícia climàtica. 
Però necessitem que els tribunals ens escolten més d'a prop Per açò fem una crida a la societat civil 
perquè creiem que aquest és un moment històricament excepcional per a reivindicar la justícia 
climàtica. Exigim el nostre dret a una vida digna, al fet que es complisquen les exigències 
científiques i al fet que es legisle de la mà de la responsabilitat social.

https://www.juicioporelclima.es/
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