
Manifesto
27 DE SETEMBRO: FOLGA MUNDIAL POLO CLIMA

Os recentes informes sobre o estado da biodiversidade do IPBES e sobre o quecemento global de
1,5 ºC do IPCC  alertan dun rumbo que leva á deterioración dun grande número de ecosistemas,
tanto  terrestres  como mariños,  así  como  á  extinción  dun  millón  de  especies  que  se  atopan
gravemente ameazadas pola actividade humana.  Tamén se está ao bordo dun punto de non
retorno fronte ao cambio climático. 

Unha crise climática que é consecuencia dun modelo de produción e consumo que demostrou ser
inapropiado  para  satisfacer  as  necesidades  de  moitas  persoas,  que  pon  en  risco  a  nosa
sobrevivencia e impacta de maneira inxusta especialmente sobre as poboacións máis pobres e
vulnerables do mundo. Non respondermos con suficiente rapidez e contundencia á emerxencia
ecolóxica e civilizatoria suporía a morte de millóns de persoas, alén da extinción irreemprazable
de  especies  imprescindibles  para  a  vida  na  Terra,  dadas  as  complexas  interrelacións
ecosistémicas. 

A contundencia dos datos que sinalan como as rexións mediterráneas son das máis vulnerables
ao cambio climático,  de forma que non limitarmos a temperatura global  en 1,5 ºC será unha
factura demasiado cara para as xeracións presentes e futuras. A responsabilidade das institucións
europeas e o Goberno español, así como dos gobernos das distintas comunidades autónomas e
dos concellos coordinados con todos os  grupos políticos, é estar á altura das necesidades que
esixe o momento.
 
As organizacións asinantes piden que na nova etapa política se declare, de maneira inmediata, a
emerxencia climática e se tomen as medidas concretas necesarias para reducir rapidamente a
cero neto as emisións de gases de efecto invernadoiro, en liña co establecido pola ciencia e baixo
criterios de xustiza climática. Evitarmos que a temperatura global sobarde 1,5 °C debe ser unha
prioridade  da  humanidade.  Cómpre  diminuírmos  urxentemente  as  emisións  de  CO2eq
(equivalente de carbono), reaxustando a pegada ecolóxica á biocapacidade do planeta. 

Lograrmos estes obxectivos require necesariamente de: 

Verdade. Asumir a urxencia da situación actual admitindo o diagnóstico, indicacións e sendas de
redución reflectidas no último informe sobre 1,5 ºC avalado pola comunidade científica. Recoñecer
a fenda de carbono existente entre os compromisos españois e as indicacións científicas.  Os
medios de comunicación teñen un papel fundamental para transmitir esa realidade. 

Compromiso.  Declarar a emerxencia climática mediante a asunción de compromisos políticos
reais  e  vinculantes,  moito  máis  ambiciosos  que  os  actuais,  coa  consecuente  asignación  de
recursos para facer fronte a esta crise. Garantir reducións de gases de efecto invernadoiro en liña
co Informe do IPCC para non superar un aumento de temperatura global de 1,5ºC, que establece
unha senda de redución de emisións global entre o 40 ao 60% para 2030 a respecto de 2010.
Ademais, é imprescindible determos a perda da biodiversidade para evitar un colapso de todos os
sistemas naturais, incluído o humano. 

Acción. Abandonar os combustibles fósiles, apostar por unha enerxía 100 % renovable e reducir
de maneira urxente e prioritaria a cero as emisións netas de carbono canto antes. Demandamos
que  os  gobernos  analicen  como  lograr  este  obxectivo  e  propoñan  os  plans  de  actuación
necesarios:  freen  novas  infraestruturas  fósiles  (centrais,  exploracións,  grandes  portos,  etc).;
redución dos niveis de consumo de materiais, enerxía e das necesidades de mobilidade; cambio
de modelo enerxético sen falsas solucións como a enerxía nuclear; reorganización do sistema de
produción; educación, ademais doutras medidas contundentes. Todo isto debe quedar reflectido
na Lei de Cambio Climático e Transición enerxética e no Plan Nacional  Integrado de Clima e
Enerxía.



Solidariedade. A deterioración ambiental das condicións de vida sófrese de forma desigual en
función da clase social, o sexo, a procedencia, ou as capacidades. Defendemos que a transición
ten que enfrontar estas xerarquías e defender e recoñecer de forma especial a poboación máis
vulnerable.

A degradación planetaria e a crecente desigualdade teñen unha orixe común e aliméntanse entre
elas. Así, por exemplo, moitas grandes empresas e bancos obteñen enormes beneficios a través
da especulación inmobiliaria, o desafiuzamento, a xentrificación ou a turistificación que expulsa as
familias das súas casas, os veciños dos seus barrios. Aínda que cada vez hai máis investimentos
en  tecnoloxías  para  a  transición  enerxética,  segue  habendo  moitos  fondos  que  sosteñen  e
financian as grandes empresas do oligopolio enerxético na súa explotación do planeta, e cuxo
resultado é o incremento da pobreza, incluída a enerxética.

Os colectivos máis desfavorecidos non poden empeorar a súa situación, polo que a transición ten
que se realizar con xustiza social. No caso dos territorios e traballadores e traballadoras afectados
é preciso adoptar medidas para asegurar empregos alternativos en sectores sustentables, afrontar
a  crise  enerxética,  redución  da  xornada  laboral,  unha  mellor  repartición  do  emprego  e  o
desenvolvemento doutros mecanismos ao redor da Transición Xusta que deben lograr que non se
deixe a ninguén atrás.

Democracia. A xustiza e a democracia deben ser alicerces fundamentais de todas as medidas
que se apliquen, polo que deben crearse os mecanismos adecuados de participación e control por
parte  da  cidadanía  para  abordar  as  cuestións  sociais  difíciles  e  para  formar  parte  activa  da
solución mediante a democratización dos sistemas enerxéticos, alimentarios, de transporte, etc.
Nestes procesos débese garantir a igualdade de xénero na toma de decisións.

Realizar  un xiro de 180 graos nas políticas  comerciais  internacionais,  acabando coa firma de
tratados de comercio  e investimento que profundan a problemática  do aumento de gases de
efecto invernadoiro vía incremento do transporte marítimo interoceánico,  así como da aviación
civil,  que dificultan  a loita  contra o cambio  climático  a través das cláusulas  de protección de
investimentos (ISDS). As medidas de mercado non poden substituír a adecuada planificación da
transición ecolóxica.

Os países empobrecidos son os menos responsables da degradación planetaria. Con todo, son á
súa vez os países máis vulnerables ás consecuencias desta ruptura dos límites. Os países máis
enriquecidos son quen acumulan unha maior débeda ambiental, por iso e atendendo aos criterios
de  xustiza  climática,  deberán  ser  países  como  os  europeos  os  que  deban  adquirir  uns
compromisos maiores.  Faise necesario reverter  o feito de que o 20 % da poboación mundial
absorbe o 80 % dos recursos naturais.

En defensa do futuro, dun planeta vivo e dun mundo xusto, as persoas e colectivos asinantes
sumámonos á
convocatoria  internacional  de  Folga  mundial  polo  clima,  unha  mobilización  que  será  folga
estudantil, folga de consumo, mobilizacións nos centros de traballo e nas rúas, peches en apoio
da loita climática,... e convidamos á cidadanía e ao resto de actores sociais, ambientais e sindicais
a secundaren esta convocatoria e a sumarse ás distintas mobilizacións que sucederán o 27 de
setembro.

Promotoras  do  manifesto:  Xuventude  polo  Clima-Fridays  for  Future,  2020  Rebelión  polo
Clima, Alianza polo Clima, Emerxencia Climática Xa. 


