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Carta oberta als qui tenen poder de decisió

Nosaltres, els joves europeus, ens hem aplegat a Brussel∙les, els dies 14‐15‐16 de maig
de 2012 i hem treballat amb zel i entusiasme per tal de trobar solucions als problemes
mediambientals que ens preocupen i molt.
Volem que ens escolteu i necessitem la vostra col∙laboració, els qui teniu poder de
decisió, per tal de canviar l’actitud de la societat vers la Mare Natura.
Hem debatut aquests temes: energia, transport, solidaritat, consum, biodiversitat i
recursos naturals. Hem arribat a un acord sobre les responsabilitats i els compromisos
següents.
Creiem que tenim la responsabilitat de conscienciar la gent perquè redueixi les energies que
s’esgoten i contaminen i les substitueixin per energies renovables. Amb aquesta finalitat, ens
comprometem a:
1. Crear tallers per informar la gent, organitzar visites i actes especials, crear vídeos,
etc.
2. Urgir als qui tenen poder de decisió perquè tinguin en compte les energies
renovables.

La natura és essencial per a tothom i la nostra vida hi està basada. Volem debatre els
problemes relacionats amb els recursos naturals i la biodiversitat. El problema és que la gent
n’abusa i cada vegada hi ha menys recursos disponibles. Volem conscienciar la gent perquè
s’interessi per la biodiversitat i fer que la protegeixi dels perills de l’escalfament global per tal
de preservar‐la per a generacions futures. Amb aquesta finalitat, ens comprometem a:
1. Impartir lliçons especials i fer projectes escolars sobre biodiversitat i recursos
naturals.
2. Organitzar sortides i trobades i fer una crida a les ONG, per tal que ens donin
suport. No ens oblidem d’utilitzar els mitjans de comunicació socials per informar la
gent sobre què creiem que seria el millor.

Ens sentim responsables de crear connexions socials entre la gent de totes les edats tant a
l’àmbit local com internacional. Amb aquesta finalitat, ens comprometem a:
1. Organitzar debats virtuals per trobar solucions i millorar la comunicació. Escriure als
editors dels diaris locals perquè informin els nostres municipis.
2. Conduir projectes escolars que connectin els alumnes als àmbits nacional i
internacional, incloent‐hi partenariats.
3. Crear comitès ambientals a les escoles europees que afrontin els aspectes
mediambientals de l’àmbit local.

També ens sentim responsables d’allò que comprem i consumim. Per això, ens comprometem
a:
1. Escollir productes locals i ecològics elaborats per empreses que tinguin cura del medi
ambient i dels seus treballadors. Per això, hem de saber, mitjançant les etiquetes, si les
empreses respecten el medi ambient, els seus treballadors i com ho fan.
2. Crear continguts que es puguin anunciar per tots els mitjans de comunicació i fer que
tothom es responsabilitzi d’allò que compra.

Actualment, una de les nostres preocupacions més grans és la contaminació causada pel
transport. Cadascun de nosaltres pot actuar. Volem reduir les emissions de carboni i la
contaminació atmosfèrica agafant el transport públic, anant a peu, amb bicicleta o
monopatí, consumint productes locals i animant tothom que faci el mateix. Però amb això no
n’hi ha prou. Agrairíem moltíssim tenir el suport dels qui tenen el poder de decisió. Amb
aquesta finalitat, ens comprometem a:
1. Organitzar actes per recollir diners per a la construcció d’aparcaments de bicicletes, la
creació de vies per a bicicletes i vianants i carreteres preferents per a cotxes compartits.
2. Fer una llista de productes locals i un mapa de proveïdors que puguin col∙laborar amb
els consumidors; signar convenis entre els directors de les escoles i els productors locals
per tal que els puguin comprar els productes més bé de preu, la qual cosa pot permetre
als alumnes menjar a un preu just.

Una vegada indicades les nostres responsabilitats i compromisos, us demanem la
vostra col∙laboració i participació.

A vosaltres, els directors d’escola
Representem els alumnes de les vostres escoles i d’arreu del món. Ens agraden les nostres
escoles i anar‐hi forma part de la nostra vida diària. Volem que les nostres escoles siguin més
ecològiques i aquesta carta és una prova que estem preparats per ajudar‐vos. Però us
necessitem a vosaltres, els directors!
A vosaltres, els periodistes
Us demanem de prendre nota de les accions que hem assumit durant el procés de la
Conferència de la Joventut Europea i difondre el nostre missatge a través de tots els mitjans al
vostre abast, tenint en compte les eines 2.0.
També us demanem de transmetre la informació que, entre nosaltres i vosaltres, apleguem
sobre bones pràctiques, experiències de joves, empreses respectuoses amb el medi ambient
etc., per tal de potenciar la conscienciació de tothom.
A vosaltres, els directius d’empreses
Nosaltres, futurs treballadors, volem que implanteu un desenvolupament sostenible, sent
respectuosos amb el medi ambient, respectant els drets humans i implantant una gestió
participativa. Si això és així, ens implicarem i serem constructius amb l’empresa. A més,
suggerim que cada actor redacti la seva pròpia carta de responsabilitats.
A vosaltres, els alcaldes
Necessitem el vostre suport per organitzar actes per recollir diners i augmentar la
conscienciació com concerts, fires benèfiques, etc. Els ciutadans han de ser recompensats i
animats a ser sostenibles amb impostos més baixos i premis.
A vosaltres, els membres d’institucions internacionals
Volem que creeu institucions verdes que representin la ciutadania incloent‐hi un Parlament
verd que tingui el poder de legislar i debatre temes de sostenibilitat i també suggerir accions
per lluitar contra el canvi climàtic.
Heu d’invertir en la conscienciació de la ciutadania i fer campanyes sobre desenvolupament
sostenible.
Heu d’elaborar polítiques sobre mètodes de producció d’energies netes i renovables i millorar
l’eficiència de les ja existents.
Caldria convèncer les corporacions perquè posin clarament a les etiquetes dels seus productes
la indicació de com es gasten els diners.
S’haurien de donar més subsidis a la societat civil implicada en la cura del medi ambient i de les
persones.

Ara que ja sou conscients dels nostres compromisos i demandes, a tall de conclusió
direm que en aquest món hi som tots plegats, que la Terra és la nostra llar i el seu
futur és a les nostres mans. Heu d’escoltar les nostres veus i us demanem que les
difongueu a tots els col∙lectius d’arreu del món. Ara, tenim l’oportunitat de fer la
transició d’un Planeta gris a un de verd.
Volem compartir les nostres idees amb vosaltres. Confiem que us prendreu
seriosament les nostres demandes. Aquest és el motiu pel qual necessitem el vostre
ajut perquè vosaltres teniu el poder per decidir lluitar contra les causes humanes que
causen el canvi climàtic i reduir les injustícies. Hem de ser crítics i escollir els
interessos de tothom per tenir un món millor. Quan hi ha una voluntat, hi ha un camí.
Gràcies per endavant,

Redactat a Brussel∙les, per 62 joves delegats europeus de 14 països, el 16 de maig de 2012.
(Països participants: República Txeca, Dinamarca, França, Geòrgia, Alemanya, Itàlia,
Lituània, Malta, Polònia, Romania, Rússia, Espanya, Suècia, Turquia).

