Carta oberta a la UAB per la declaració de l'estat d'emergència climàtica

El consens científic sobre la gravetat de la crisi climàtica d’origen antropogènic que
existeix és robust. L’octubre passat, la màxima autoritat en la matèria, el Grup
Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC per les seves sigles en
anglès), va publicar un informe sobre la necessitat urgent de reduir radicalment les
emissions globals de GEH en els propers 11 anys per evitar que s’incrementi en 1,5 graus
la temperatura mitjana global i sobrepassar així el punts de no retorn en els sistemes
climàtics en el qual es començarà a alliberar carboni emmagatzemat als oceans i als pols.
En aquest mateix informe es descriuen algunes de les possibles conseqüències que pot
comportar l’augment de més d’1,5°C, des de l'acidificació d'oceans fins a la desertització
dramàtica de la superfície terrestre, així com augments globals de la temperatura i del
nivell del mar, canvis en cicles estacionals i de pluges, l’extinció massiva d'espècies i el
desplaçament de comunitats humanes senceres a conseqüència de canvis profunds en la
nostra realitat biofísica.
Com a part de la comunitat científica que som, sabem que la situació que tenim davant és
dramàtica i que interpel·la a totes les parts de la societat (i a totes les institucions socials
i polítiques que la conformen) a no només impulsar estils de vida més sostenibles, sinó,
també lluitar de manera activa i urgent contra el canvi climàtic. No podem esperar que
els individus redueixin la seva petjada ambiental pel seu compte. En conseqüència, les
universitats, com a institucions socials de gran pes històric que estan fonamentades sobre
el valor i la funció del coneixement a les societats, com a portaveus de la comunitat
científica al nostre país, així com grans altaveus de les demandes de les futures
generacions, tenen també la responsabilitat de donar la veu d'alarma davant l'Emergència
Climàtica que tenim al davant i posicionar-se’n al respecte.
Recentment, hi ha hagut exemples d’universitats com la Universitat Politècnica de
Catalunya*, la Universitat de Bristol, i la Universitat de Newcastle que han declarat l’estat
d’emergència climàtica. A més, moviments com Fridays For Future i Extinction
Rebellion han aconseguit que es declari al govern d’Escòcia i Gal·les i també al Parlament
Britànic.
Per tot això, amb el suport de gran part de l’estudiantat i de les entitats universitàries
assembleàries i institucionals, instem a la UAB a declarar de forma immediata l’estat
d’emergència climàtica. Aquesta declaració tindria com a objectiu unir-se així a tots els
esforços que s’estan fent des de molts àmbits de la societat per a què aquesta problemàtica
tingui la centralitat mediàtica i política que mereix dintre de la política catalana,
espanyola, europea i global. Així mateix, també serviria per donar exemple a altres
governs, universitats, i d’altres institucions socials i organismes perquè facin el mateix.

