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El canvi climàtic és un atac
sense precedents als Drets Humans
Amb motiu del Dia dels Drets Humans, Càritas Europa crida els líders mundials reunits a París a
situar les necessitats dels més pobres i vulnerables del món en el centre de l’acord final de la
COP21.
“Com ens adverteixen Càritas i altres organitzacions a la l’avantguarda de la defensa dels Drets
Humans, les secades i les inundacions amenacen zones vulnerables en totes les regions del món, i
cada vegada més imprevisibles precipitacions fan la vida més difícil per als més pobres i
vulnerables. El canvi climàtic amenaça a gran escala el Dret a l’Alimentació i el Dret a l’Habitatge.
La Conferència sobre el Canvi Climàtic COP21 hauria de ser considerada realment com una cimera
sobre els Drets Humans. Ens trobem en el compte enrere. Hem de frenar aquesta tendència i
adoptar una acció decidida contra el canvi climàtic per posar fi a aquesta agressió sense
precedents als Drets Humans”, assegura el professor Olivier De Shutter, ex relator especial de
l’ONU sobre seguretat alimentària, que actualment és coPresident del Grup Internacional
d’Experts sobre sistemes sostenibles d’aliments i membre de la Comissió de les Nacions Unides
sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals.
Els més pobres i més vulnerables són els més fortament colpejats per la devastació causada pel
canvi climàtic. Càritas treballa en tot el món amb les comunitats que són testimonis de primera
mà sobre la creixent ferocitat dels events metereològics extrems i l’impacte devastador sobre la
salut i el benestar,
“La COP21 ha d’aconseguir un acord exitós. I aquest acord té del tot a veure amb els Drets
Humans! Les decisions que es prenen a París afectaran molts Drets Humans, com el Dret a
l’Alimentació, el Dret a l’Aigua i el Dret a la Terra. En última instància, la COP21 tracta sobre el dret
a viure una vida en dignitat”, assenyala Silvia Sinibaldi, experta sobre incidència política en les
àrees de desenvolupament internacional i ajuda humanitària de Càritas Europa.
Per tot això, Càritas demana a la COP21 que:
● Asseguri que l’acord final és just i jurídicament vinculant
● S’acordi mantenir l’escalfament global per sota de 1,5 graus per garantir la supervivència
dels petits estats insulars.
● I que situï els Drets Humans al centre de l’acord

