Proposta de resolució del PLE del CJIB en relació amb
l’emergència climàtica
EN DEFENSA DEL PLANETA: UNA CRIDA A LA SOSTENIBILITAT
En els darrers anys, els efectes del canvi climàtic s’estan fent cada cop més evidents.
Sequeres, ones de calor, pluges torrencials… Tots aquests fenòmens són el resultat
de la mala utilització dels recursos i del desdeny de l’ésser humà envers la protecció
de la natura. El moment en que vivim és crític, ja que les decisions que prenguem en
els pròxims anys com a societat inclinaran la balança cap a un món inhabitable o cap a
un món sostenible.
Afortunadament, el debat sobre la sostenibilitat ambiental està adoptant un major
ressò, gràcies a moviments socials i activistes al voltant del món, que sota un mateix
crit reclamen un futur digne per a les properes generacions. En aquest sentit, la Vaga
Mundial per al Clima del 27-S o la Cimera celebrada a Madrid, han marcat una fita
important. Aquests esdeveniments han aplegat milers d’associacions i milions de
persones al carrer, i han aconseguit un focus mediàtic molt necessari per a mostrar a
la societat la urgència de la sostenibilitat.
El conjunt de la joventut de les Illes Balears té un compromís ferm en la lluita contra el
canvi climàtic i per a la sostenibilitat ambiental. El paper del jovent associat ha de ser
clau per a comprometre i conscienciar la societat illenca envers l’emergència climàtica.
Com a Consell de la Joventut de les Illes Balears és imperatiu assumir aquesta línia de
treball, relacionant els debats sobre medi ambient amb altres àrees d’influència
política, com ara el model econòmic i els drets socials. Dins un debat que és global, les
prioritats han de passar per la defensa d’una transició energètica justa, la mobilitat
sostenible i la preservació de recursos i espais naturals.
La unió de la joventut és la nostra fortalesa. Només unint les nostres veus podrem
afrontar amb vigor la lluita en defensa d’un món sostenible per a l’ésser humà i
respectuós amb la natura.
Per tot això, el Ple del Consell de la Joventut de les Illes Balears manifesta i acorda:
1. Comprometre’s amb la lluita contra l’emergència climàtica assumint com a CJIB
la tasca d’informar, conscienciar i educar a tot el jovent de la nostra terra fins
que la lluita contra el canvi climàtic quedi assumida per tots i totes.
2. Instar al Govern de les Illes Balears i a la resta d’institucions públiques de la
comunitat autònoma a dur a terme totes les polítiques i desenvolupament
normatius necessaris per a fer efectiu i real el compromís de les institucions i
de la ciutadania amb la lluita contra el canvi climàtic.

