CUR

Nom de l'acció que és Proposa
CUR - Carta de les Responsabilitats Universals, i la urgència de la substitució dels
objectius ambientals pel canvi climàtic
Nom de l'Organització, grup o xarxa que Proposa l'acció
FER - Fòrum Ètica i Responsabilitat
Web de l'Organització
www.ethica-respons.net
Descripció i justificació de l'acció
Els pobles del món sencer esperen que els governs superin els seus interessos
nacionals i resolguin les crisis actuals amb un text internacional de referència sobre
l'obligació de responsabilitat. Demanem a individus i organitzacions que donin suport
la nostra crida per una Carta de Responsabilitats Universals.
Proposem una Acció Comuna Transformadora, que acompanyi i promogui la
subscripció de la Carta de Responsabilitats com a tercer pilar: L'exigència als governs
del món perquè assumeixin les seves responsabilitats compartides en el canvi climàtic,
a través de dues accions concretes:
1) Es defineixi dins de l'any 2012 un Pla d'ONU de solució concreta per a la
població dels països amenaçats de desaparèixer pel canvi climàtic,
especialment els Estats insulars de l'oceà Pacífic, particularment simbolitzats
en Kiribati, país de 130.000 habitants, segons els estudis especialitzats
internacionals condemnat a desaparèixer en aquest segle sota l'aigua. Fins
avui, els governs del món no assumeixen la seva responsabilitat compartida,
universal i diferenciada segons grau de poder i incidència, en aquest drama i
dilaten el seu compromís concret amb els esforços del secretari general de
l'ONU per elaborar aquest Pla.

2) S'elabori en el curs de l'any 2012 un Protocol per al reconeixement per part
dels governs del món dels desplaçaments ambientals com causal de refugi.
Des de 2008, els desplaçats ambientals superen en magnitud als dels
conflictes bèl · lics, aconseguint els 50 milions en l'actualitat. Segons
organismes especialitzats internacionals s'estima que arribaran més de 250
milions per al 2020. El fet que la majoria d'ells són i seran africans, el continent
que menys responsabilitat diferenciada té en el canvi climàtic (és el que menys
CO2 emet a l'atmosfera) causant del desplaçament, posa en evidència la

necessitat d'assumir les responsabilitats universals a través d'una Carta
Universal de les mateixes, i reforça la urgència d'aquest objectiu concret.
Concretament, es tracta d'exigir als governs el compromís que l'ONU en aquest
any 2012 elabori el Protocol perquè els efectes perjudicials del canvi climàtic,
com ara la desertificació, desforestació i escassetat d'aigua, entre d'altres,
siguin declarats legalment causals de refugi per als afectats que migren a altres
països.
3) Es examinin els acords, pactes, compromisos signats anteriorment i ratificats
pels governs i societats civils. Per d'aquesta manera compactar, resumir i
argumentar de manera més concreta les responsabilitats i corresponsabilitats
corresponents.
4) Es presenten com a mínim 10 principis d'acció social mobilitzadora pel que
fa als temes i els aspectes a considerar amb relació a cada un dels principis
desenvolupats.
Incloent la realització d'un "Trobada global ciutadà per la Responsabilitat i la
urgència del desplaçament ambiental per canvi climàtic" a la Cimera dels
pobles de Rio +20 al juny de 2012.

Resultat Concret que s'espera de l'acció
Que els governs es comprometin a seguir i respectar un enfocament nou i concret per
a la creació d'una "comunitat de destí" basada en el reconeixement de desafiaments i
responsabilitats que caldrà compartir.
Per això acompanyem la campanya amb l'Acció comuna transformadora, a
desenvolupar de manera global i simultània per exigir als governs del món que aquest
any 2012 plasmin les seves responsabilitats col · lectives, comuns i diferenciades
segons grau de poder i incidència, en l'elaboració d'un Pla per a la població de Kiribati
que quedarà sense territori en aquest segle producte del canvi climàtic, i en
l'elaboració d'un Protocol per convertir legalment en causals de refugi dels
desplaçaments producte del canvi climàtic.
Tipologia de l'acció
Construcció d'alternatives.
Participació ciutadana
Pressió mundial: Individus i organitzacions: signar el document "Crida als Governs" i
Ajuden a difondre aquest anomenat per sud xarxes socials. Per pressió mundial
demanin a cada un dels seus negociadors a l'ONU que mantinguin el text "emendas
per a la CUR" enviat per Brasil en les propostes de la societat civil enviat per Institut

Àgora de Sâo Paulo - Brasil, pel comitè francès per a la RIO +20 i per totes les 17
xarxes internacionals del Fòrum E & R Ètica i Responsabilitats per al Zero Draft de
l'RIO +20. Llançament públic pels mitjans locals un mes abans de la Conferència Rio
+20 el 20 maig.
La Xarxa d'Ètica & Responsabilitat assumeix el compromís d'organitzar, com a part de
les activitats de la Cimera dels Pobles de Rio +20, una Trobada ciutadà global per
impulsar aquesta campanya.
Temporització / Calendari
30 dies de campanya i pressió Internacional des de 20 maig fins 20 juny el primer dia
de la Conferència Oficial de l'ONU, acabant amb la Trobada global ciutadà per la
responsabilitat i la urgència del desplaçament ambiental en la Cimera dels Pobles de
Rio +20 a juny 2012.

Organitzacions considereu que és podria col · laboradors
FPH - Fondacion Charles Leopold Mayer a França Institut Àgora em defesa do Eleitor i
dóna Democràcia Alampype - Associação des Petites i Micro Empreses dóna Amèrica
Llatina - Capítol Brasil Institut Ecoar per a Ciutadania SP Brasil Idec Institut Brasileiro
em defesa do Consumidor OAB - Ordem 2 Advogados do Brasil i totes les
organitzacions que signen la Crida a cada dia. Farem convergències amb les
organitzacions i xarxes inscrites al Act 2012, les del Barcelona consensos, i les xarxes
especialitzades en mobilitat humana, com ara l'Aliança Mundial de Migrants que en
Gore, Senegal, va redactar la Carta Mundial de Migrants, i involucrades especialment
amb el desplaçament ambiental per canvi climàtic, com ara Solidaritat Internacional,
IPADE i Fundació CEAR Habitáfrica, entre altres.

