Manifest Coalició Clima Eivissa

Coalició Clima Eivissa

Fundació Deixalles, Ateneu Popular, GEN-GOBEivissa i Amics de la Terra demanen
al Govern Balear l’estudi i aplicació d’una llei de Canvi Climàtic a nivell autonòmic,
i als partits polítics eivissencs que optin per incloure aquesta proposta als seus
programes electorals.

Al 1997, durant la tercera cimera de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el
Canvi Climàtic (CMNUCC) es va redactar el Protocol de Kioto, el que no entrarà en
vigor fins a 2005 i sobre el que no s’adoptaren compromisos en ferma fins a 2008.
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El primer compromís que varen acordar els països que formaven part d’aquesta
convenció era pel període comprés entre 2008 i 2012. Els països Europeus varen
acordar en el seu conjunt reduir les emissions en un 8% respecte l’any base (1990),
mentre que Espanya va assumir compromisos individuals. Com podem observar al
gràfic tan a nivell estatal com a nivell autonòmic al 2007 s’havien sobrepassat els
nivells d’emissions assumits al Protocol de Kioto.
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Encara que no disposem de les darreres dades sabem que no s’ha fet cap esforç per
reduir les elevades emissions de GEH. A nivell Balear existeix el “Pla d’Acció Per a la
Lluita Contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears”, en el que es detalla l’estratègia que
s’hauria de seguir per aconseguir els objectius marcats, però dos anys després de la seva
entrada en vigor s’ha observat que les emissions no s’han reduït en gran mesura.
Així doncs, les entitats que formen Coalició Clima Eivissa consideren que la única
manera d’assolir els nivells acordats és mitjançat la creació d’un marc legal transversal,
d’obligat compliment, per reduir de forma segura i planificada, les emissions de gasos d’efecte
hivernacle amb una metodologia basada en uns objectius concrets i temporalitzats, i que
distribueix transversalment l’esforç de reducció d’emissions entre els diferents sectors socials i
econòmics.
Una Llei de Canvi Climàtic permetria deslligar la lluita contra el canvi climàtic dels interessos
polítics i crear un marc d’obligat compliment per a tots els àmbits – industrial, energètic,
transport, etc –.
A altres països, com Regne Unit, ja disposen d’un marc legal i, fins i tot dins el territori
espanyol, a País Basc s’ha portat al parlament un proposta de Llei per a l’àmbit autonòmic.

Si ells poden nosaltres també, per lo que demanen al Govern Balear l’estudi i aplicació
d’una llei d’aquestes característiques per a la nostra Comunitat Autònoma. A més,
demanem als partits polítics eivissencs que optin per incloure aquesta proposta als seus
programes electorals.
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