
 
 

ACORD ALTERNATIU NO GOVERNAMENTAL SOBRE CANVI CLIMÀTIC 
 
 
PREÀMBUL 
 
1. Tenint en compte les greus amenaces que impliquen per al medi ambient les creixents concentracions de 
gasos hivernacle en l'atmosfera, com ara l'elevació del nivell del mar, les sequeres, la desertificació, 
l'empobriment de la diversitat biològica i altres conseqüències del canvi en els patrons climàtics del món que 
amenacen l'estabilitat de la vida en aquest planeta; 
 
2. Considerant que l'augment en les concentracions atmosfèriques de CO2 i altres gasos hivernacle és 
conseqüència dels actuals patrons de desenvolupament i consum que estimulen un ús excessiu de 
combustibles no renovables i patrons inadequats d'ús del sòl; 
 
3. Reconeixent que el desenvolupament industrial es caracteritza per la injustícia social així com per patrons 
de consum no equitatius i inapropiats tant a nivell nacional com internacional; que els països industrialitzats 
han explotat i consumit la major proporció dels combustibles fòssils, els boscos i altres recursos del món, la 
qual cosa els ha permès d'aconseguir la capacitat tecnològica per afrontar les qüestions en joc, i que per tant 
haurien d'assumir la més gran responsabilitat per prevenir la crisi social i ecològica; 
 
4. Afirmant que, malgrat que els països desenvolupats són els que tenen la responsabilitat més gran per evitar 
els efectes negatius del canvi climàtic, tants els països desenvolupats com els països en vies de 
desenvolupament han de mobilitzar-se al voltant de les importants tasques a què es fa referència en aquest 
document; 
 
5. Considerant l'"Agenda Ya Wananchi - Pla d'Acció dels Ciutadans per als 90's" adoptada en la Conferència 
Mundial d'ONG's "Les Arrels del Futur", celebrada a París el desembre de 1991. 
 
 
Per tant, 
 
6. Els ciutadans representants d'ONG's i moviments socials de tot el planeta, reunits en la Conferència 
Internacional "Compromisos per al Futur", celebrada a Rio de Janeiro el juny de 1992, hem adoptat els 
compromisos següents i accions com a base per a actuacions futures: 
 
 
OBJECTIU 
 
7. L'objectiu d'aquesta convenció és aconseguir l'estabilització de les concentracions atmosfèriques de gasos 
d'hivernacle en un nivell que eviti perilloses interferències antropogèniques amb el sistema climàtic. Aquesta 
estabilització s'haurà d'aconseguir en un lapse que permeti als ecosistemes d'adaptar-se de manera natural al 
canvi climàtic per assegurar que no perilli la producció alimentària i per permetre que el desenvolupament 
econòmic continuï de manera sostenible. 
 
 
PRINCIPIS 
 
8. La Terra, amb les seves formes diverses, és un tot funcional. La integritat s'ha de mantenir; això inclou la 
reducció de la vulnerabilitat social i cultural i el manteniment de la diversitat biològica. 
 
9. El veritable problema de la crisi social i ambiental no es protegir el medi ambient en si mateix, sinó de 
portar a terme un managament de recursos per aconseguir el desenvolupament sostenible -social, econòmic i 
físic- de les societats humanes; això inclou aconseguir relacions equitatives entre gèneres, religions i races a 
tots els nivells de l'organització humana, autososteniment, respecte per la diversitat biològica i cultural, 
democràcia participativa, integritat cultural i política i accés a l'educació i a la informació, que portin a una 
cooperació activa entre tots els pobles. 
 



10. Aquesta qüestió es pot encarar modificant els patrons de consum excessiu, així com reconeixent el dret 
dels ciutadans a la millora social i econòmica. S'ha de garantir la satisfacció de les necessitats bàsiques, tant 
materials com immaterials, de les generacions actuals i futures; 
 
11. Els ciutadans, empreses i governs han de treballar junts per protegir el sistema climàtic global sobre la 
base de les seves capacitats i responsabilitats comunes però diferenciades per sostenir la Vida a la Terra; 
 
12. S'han de desenvolupar i implantar estratègies i plans d'acció per capgirar el canvi climàtic induït pel ser 
humà sobre la base d'un principi de precaució; la manca d'un consens total sobre les conclusions científiques 
no es pot utilitzar com a justificació per no actuar; 
 
13. Els esforços per encarar-se al canvi climàtic han d'assegurar l'anivellament del flux global de recursos 
entre el Sud i el Nord i involucrar les ONG's en totes les etapes; aquests fluxos s'han de basar en la 
equitativitat i en procediments adequats i transparents de comptabilitat pública. 
 
14. Tots els sers humans han de tenir el mateix accés a una quantitat total d'emissions de gasos d'hivernacle 
que l'atmosfera pugui suportar de manera sostenibleble. 
 
 
COMPROMISOS I ACCIONS 
 
 
PEL QUE FA AL CANVI CLIMÀTIC I ELS SEUS EFECTES, ENS COMPROMETEM A TREBALLAR 
ACTIVAMENT: 
 
15. AMB ALTRES ONG's I MOVIMENTS SOCIALS 
 
a) a actuar solidàriament, compartint informació i abonant una xarxa oberta de grups locals, nacionals i 
internacionals el treball dels quals estigui directament o indirectament relacionat amb les qüestions 
climàtiques; aquesta xarxa ha de ser una eina per construir aliances de ciutadans que ens permetin, amb base a 
la igualtat jurídica, treballar conjuntament en accions acordades; 
 
b) com a ONG's i especialment com a ONG's de científics compromesos, a promoure el diàleg entre la 
comunitat científica i els moviments populars. 
 
 
16. AMB GRUPS CIVILS I COMUNITATS 
 
a) a promoure la consciència i mobilitzar la societat per identificar i combatre les causes i efectes possibles del 
canvi climàtic i problemes amb ell relacionats; 
 
b) a contribuir a la identificació dels impactes socials i ambientals del canvi climàtic a nivell local i global; 
 
c) a contribuir a la identificació, desenvolupament i implantació de tecnologies, pràctiques i estils de vida amb 
la més gran eficiència en l'ús de l'energia i altres recursos naturals, i a una  màxima dependència de fonts 
d'energia renovable per reduir al mínim les emissions de gasos d'hivernacle; 
 
d) donar suport a l'activisme social a tots els nivells, incloent opcions per al transport, el tractament de 
deixalles i l'adopció d'un sistema de preus, pel que fa als recursos naturals, que incorpori tots els costos socials 
i ecològics. 
 
 
17. AMB ELS GOVERNS I LES INSTITUCIONS GOVERNAMENTALS 
 
a) exigir-los que emprenguin accions orientades a l'assoliment dels objectius d'aquest tractat: 
 
 - reduir les emissions de CO2 en els països desenvolupats almenys en un 25% l'any 2005 respecte 
als nivells de 1990; 
 - emprendre accions adequades per reduir substancialment les emissions d'altres gasos d'hivernacle; 



 - i a portar a terme accions que en última instància aconsegueixin una reducció en les emissions de 
CO2 del 60%; 
 
b) pressionar per aconseguir el desenvolupament i implantació de programes i polítiques que promoguin 
l'eficiència energètica i el desenvolupament de recursos energètics renovables (la tecnologia nuclear 
actualment disponible no és una opció acceptable per enfrontar el canvi climàtic); 
 
c) a propiciar un ús de la terra ambientalment adient i eficient, incloent-hi la protecció dels boscos primaris; 
 
d) a exigir dels països industrialitzats: 
 
 - que proporcionin als països en vies de desenvolupament, en termes favorables, recursos financers 
adequats, nous i addicionals, que els permetin enfrontar-se amb les qüestions relacionades amb el canvi 
climàtic; 
 - que garanteixin, per assegurar un bon ús d'aquests fons, la participació de les ONG's i moviments 
socials en els processos de presa de decisions i de seguiment, així com que aquestes entitats siguin potencials 
receptores d'aquests fons; 
 - que proporcionin oportunitats adequades per compartir i transferir tecnologia protegida, 
desenvolupada per governs i diverses empreses, amb criteris no comercials; 
 - que reorientin les actuals despeses militars cap a aquestes finalitats. 
 
e) a garantir plenament l'accés i la informació i assegurar la participació efectiva i plena dels ciutadans i els 
moviments socials en tots els processos rellevants de presa de decisions a nivell governamental; 
 
f) a evitar qualsevol esquema de mecadeig d'emissions que només s'enfronti amb els problemes de canvi 
climàtic superficialment, que perpetuï o accentuï les desigualtats amagades sota el problema o que tingui 
impactes ecològics negatius; 
 
g) si bé reconeixem les greus deficiències de la Convenció Marc de les NNUU sobre Canvi Climàtic, a exigir 
que els governs ratifiquin com a primer pas la convenció i implantin les seves disposicions. 
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