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CÀRITAS I CIDSE DENUNCIEN QUE ELS PAÏSOS RICS HAN ELUDIT
LES SEUES RESPONSABILITATS EN LA CIMERA DEL CLIMA
La cimera de Copenhaguen ha fracassat en el seu intent de concretar un pla d’acció contra el canvi climàtic. Els líders mundials arribaren a un acord dèbil que no ajudarà les poblacions pobres dels països en desenvolupament a afrontar els efectes de
l’empitjorament de les condicions climàtiques. Esta visió miop del canvi climàtic significa que la pressió dels països desenvolupats ha de continuar. Com digué el president de Càritas Bangladesh, Theotonius Gomes: «El fracàs en Copenhaguen
posa a milions de persones en perill».

Trobada a tres bandes: Càritas, CIDSE i consell Mundial de les Esglésies
Sota el lema “Renovar la faç de la Terra: una aproximació a la justícia
climàtica des de la fe”, se celebrà a Copenhaguen una trobada convocada
conjuntament per Càritas, CIDSE (xarxa a què pertany Mans Unides) i el Consell Mundial de les Esglésies per tal de reflexionar sobre la visió del canvi climàtic a la llum de la fe. En l’acte, que fou moderat pel president de Càritas Dinamarca, Jann Sjursen, la representant del Consell Mundial de les Eglésies, Joyce
Kennedy, defensà la necessitat d’arribar a un acord climàtic perquè, afirmà,
«creiem en la nostra capacitat per a fer una societat sostenible, demanant una
globalització alternativa, on s’ha de pagar el deute ecològic».
«Si fins ara –explicà– el sistema s’ha basat en l’avarícia, és el moment de canviar els valors de la negociació i d’arribar a
un acord legal. Per als creients és necessari un compromís ètic en un procés incloent i on els exclosos també puguen ser-hi.
A més, cal “reverdir” la nostra vida quotidiana: el consum, el transport, els negocis…».
Per la seua banda, Erny Gillen, president de Càritas Europa, es va referir, al principi de subsidiarietat, que «ens exigeix
complir la nostra part i reclamar als qui tinguen responsabilitats en un àmbit superior perquè en complisquen les seues, per
la qual cosa, els canvis han de ser polítics».«Si el lema és “tenim el poder de salvar el món ara”, jo dic que tenim el poder de canviar la nostra manera de viure ara, però no es tracta tan sols de canvis en l’àmbit personal, sinó en la societat en general», va assegurar.
Tant Càritas com CIDSE han realitzat en les últimes setmanes una intensa labor d’incidència davant tots els Governs de la
Unió Europea, per a instar-los a adoptar en Copenhaguen un verdader acord vinculant que permeta reduir les emissions de
gasos d’efecte hivernacle i incrementar l’ajuda financera i tecnològica als països pobres perquè puguen adaptar-se a les
condicions climàtiques més rigoroses.

SEMBREM JUSTÍCIA CLIMÀTICA
Es calcula que actualment dos mil milions de persones depenen dels fràgils ecosistemes d’àrees àrides i semiàrides, i s’espera que els mateixos experimenten increments
addicionals en el nivell d’estrés hídric. Vora 634 milions de persones, una dècima part de
la població mundial, viuen en zones costaneres baixes, que es troben en perill. Les organitzacions de Càritas arreu del món tracten constantment amb l’impacte de les crisis
relacionades amb el canvi climàtic, les quals estan augmentant tant en freqüència
com en intensitat. En les últimes dècades, la quantitat de catàstrofes humanitàries registrades han augmentat d’unes 200 a més de 400 i, actualment, set de cada deu catàstrofes estan relacionades amb el clima.
Càritas i CIDSE coordinen la campanya Sembrem Justícia Climàtica - Grow Climate Justice.
Amb esta iniciativa de caràcter global es pretén, d’una banda, impulsar la sensibilització de l’opinió pública i de les comunitats cristianes sobre el repte que planteja per al futur de la humanitat els fenòmens de desenvolupament i sostenibilitat relacionats amb el canvi climàtic, i, d’altra banda, posar en marxa una estratègia d’incidència política que impulse mesures urgents per a pal·liar els efectes del canvi climàtic en els països més desfavorits.
En la pàgina web es poden trobar els objectius de la campanya, el treball d’incidència política, notícies que s’hi relacionen i una
ciber-acció. ==> http://www.caritas.org/esactivities/climate_change/Campaign.html
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JORNADA MUNDIAL DE LA PAU, «Si vols cultivar la pau custodia la creació
creació»»
Este és el tema elegit per Benet XVI per al missatge de la XLIII Jornada Mundial de la Pau, que se celebrarà l’1 de
gener de 2010.
En 1990, Joan Pau II va parlar de «crisis ecològiques» i, tot i destacant que esta té un caràcter predominantment ètic, va
fer notar «la urgent necessitat moral d’una nova solidaritat». Esta crida es fa hui encara més urgent davant de les creixents
manifestacions d’una crisi que seria irresponsable no pendre’s seriosament. ¿Com romandre indiferents davant dels problemes que es deriven de fenòmens com el canvi climàtic, la desertització, el deteriorament i la pèrdua de productivitat
d’extenses zones agrícoles, la contaminació dels rius i de les capes aqüíferes, la pèrdua de biodiversitat, l’augment de successos naturals extrems, la desforestació de les àrees equatorials i tropicals? ¿Com descurar el fenomen creixent dels anomenats «pròfugs ambientals», persones que han d’abandonar l’ambient on viuen —i sovint també els seus béns— a
causa del seu deteriorament, per tal d’afrontar els perills i les incògnites d’un desplaçament forçós? ¿Com no reaccionar
davant dels conflictes actuals, i davant d’altres de potencials, relacionats amb l’accés als recursos naturals? Totes estes
són qüestions que tenen una repercussió profunda en l’exercici dels drets humans com, per exemple, el dret a la vida, a
l’alimentació, a la salut i al desenvolupament.

Una vida entregada ….…

Per a llegir ….…
“JUSTICIA CLIMÁTICA”
En busca de una ética global

En 1995, una laica missionera, Catina Gubert i dos javerians, els
pares Aldo Marchiol i Ottorino Maule van ser assassinats junts,
al menjador de la missió de Buyengero – Burundi. Els van fer
agenollar-s’hi i els hi dispararen un tret en la templa a cadascú.
Era la conclusió d’anys de servei i d’entrega als més pobres i la
conseqüència de repetides denúncies profètiques en contra dels
abusos, dels crims, de les injustícies que els pobres patien a
mans dels qui posseïen el poder i les armes.
El pare Ottorino pensava que els militars tenien molta responsabilitat en els fets violents esdevinguts, i per això repetia constantment a les autoritats en assemblees i reunions: «Voleu la pacificació? Retireu els militars; la gent d’ací no
mata ningú. Si hi ha morts, els assassins són els militars».
D’estes denúncies va sorgir una petició al president de la República
perquè es retiraren els militars. Per part dels militars, anava creixent l’hostilitat contra la missió i els missioners, fins que el dia
30 de setembre de 1995 els van matar als tres. Fou l’últim pas
d’una entrega quotidiana i generosa a Crist i als burundesos més
pobres.

La doctrina social catòlica
ens recorda la nostra responsabilitat compartida
de respectar el bé comú,
en comptes d’utilitzar impunement els recursos naturals de la Terra.. El
Compendio de la doctrina
social de la Iglesia emfatitza el do sagrat que
hem rebut de Déu a través de la creació i la
nostra «responsabilitat humana de preservar un ambient íntegre i sa per a tots». Així mateix, insisteix que «els greus problemes ecològics requereixen un canvi efectiu de mentalitat, que comporte
adoptar nous estils de vida».
L’objectiu d’este llibre és fer-nos conscients de les
nostres responsabilitats individuals, com a membres
d’una humanitat comuna; així mateix, exposa les polítiques claus que formen la base de les campanyes
de Càritas, en l’àmbit internacional, regional i nacional.

Per a reflexionar ….
«Resulta indispensable un canvi de mentalitat efectiu, que en
porte a tots a adoptar nous estils de vida»
Benet XVI
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