Resolució Fridays for Future
Presentada per AEP – Associació d’Estudiants Progressistes
A l'octubre de l’any 2018 es va presentar l'últim informe del Panell Intergovernamental
d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC). Aquest informe alerta que tenim tan sols 11
anys per a evitar la catàstrofe climàtica i l'emergència social i limitar la pujada de la
temperatura mitjana mundial a 1,5 °C.
L’informe parla d’un panorama desolador, des de condicions meteorològiques extremes
i augment de les precipitacions fins a la sisena extinció massiva d'espècies en el nostre
planeta, passant per un dràstic augment en malalties respiratòries i cardiovasculars o la
crisi de les refugiades climàtiques. Aquests són els perills de l'emergència climàtica,
causada per l'augment dràstic en les temperatures, a curt i llarg termini.
Davant aquesta crisi, joves estudiants de tot el món s'organitzen a través de la plataforma
Fridays For Future per a posar l'emergència climàtica en el centre del debat polític i
mediàtic. Aquest moviment, nascut a l'agost del 2018 per l'estudiant Greta Thunberg,
pretén mobilitzar a l'estudiantat saltant-se classes cada divendres fins que s’apliquin els
tractats acordats a 2015 sobre el clima a París i es prenguin mesures contundents per a
resoldre aquesta crisi.
El fet que aquestes reivindicacions vinguin per part del moviment estudiantil es deu al fet
que se'ls exigeix als joves que es formin per a un futur totalment incert. Avui dia aquests
joves activistes no tenen l'edat suficient com per a poder accedir a llocs de poder on
aconsegueixin solucionar l'emergència, per aquest motiu es realitzen aquestes vagues
estudiantils setmanals, per a poder interpel·lar als adults que sí que tenen les eines
necessàries per a fer-ho.

Aquesta ona reivindicativa va arribar a Barcelona el passat 15 de Febrer, i des de llavors
la joventut s'ha organitzat setmanalment per declarar institucionalment l'estat

d'emergència climàtica, per tal de que es tracti el tema com una crisis, i s’ha adherit a més
a la vaga estudiantil internacional del 15 de Març.
Per tot això, el Consell de Joventut de Barcelona:



Dona suport a les mobilitzacions setmanals del moviment Fridays For Future
Barcelona.



Ens sumem a les campanyes de lluita contra l'emergència climàtica i donem suport
a les mesures propostes pel moviment de Fridays For Future Barcelona.



Mostrar rebuig per l’inacció generalizada de cara a resoldre la crisis
medioambiental.



El CJB considera necessari que es declari institucionalment l’estat d’emergència
climàtica per fer front a la crisis medioambiental.

