
Declaració 
de la joventut 
mediterrània 
sobre el clima



Nosaltres, la joventut 
de la Mediterrània, que 
ens hem reunit al Fòrum 
Virtual Joventut i Clima 
Mediterrània+25, organitzat 
per la Generalitat de 
Catalunya amb motiu del 
25è aniversari del Procés 
de Barcelona, 



declarem que tenim una 
profunda preocupació per 
la justícia climàtica a la 
conca Mediterrània, per això 
hem concretat les nostres 
propostes a la següent 
Declaració.



Hi ha un marge més ampli per a l’ús de tecnologies 
i solucions digitals en la lluita contra el canvi climàtic. 
Les xarxes socials ens permeten reforçar les comunitats 
i establir vincles a través de la Mediterrània. La tecnologia 
ens proporciona solucions pràctiques per al repte climàtic. 
La pandèmia per COVID-19 ha accelerat el procés 
de digitalització, però cal que fem un pas més.



La inclusió de les persones joves en els processos de presa 
de decisions ha de millorar per mitjà del foment 

d’una participació formal i informal, així com de suport, 
especialment en les comunitats de base, i la creació 

d’espais virtuals per a la participació. Cal que els governs 
es responsabilitzin de les seves accions en matèria de canvi 

climàtic i garanteixin la transparència. Haurien d’informar millor 
de les oportunitats a disposició de la ciutadania i les persones 

joves per participar en les mesures estratègiques locals.



Perquè sigui realment transformadora, cal que la lluita 
contra el canvi climàtic sigui interdisciplinària i incorpori 
una perspectiva artística més enllà de les visions acadèmiques 
i polítiques convencionals. Cal subratllar l’herència cultural 
comuna i deixar enrere les diferències entre les cultures 
i nacions de la Mediterrània per tal de generar una participació 
realment transformadora i integradora entre les persones joves 
pel que fa a les qüestions climàtiques.



La causa directa del canvi climàtic a la Mediterrània 
és un sistema econòmic que esgota els recursos i produeix 

un èxode rural, al mateix temps que és incapaç de cobrir 
les necessitats de totes les persones, especialment 

de les persones joves. Necessitem un model completament 
nou que promogui l’economia solidària, l’agroecologia 

a través de l’empoderament de les dones i la cooperació 
entre les dues vores de la Mediterrània.



Les ciutats adquireixen cada cop més protagonisme, 
és per això que cal que reformulin els seus models actuals 
de producció i consum, així com els seus sistemes de gestió 
mediambiental, i iniciïn una transformació cap a models 
sostenibles. Mitjançant la creació d’espais i mecanismes 
d’acció local, les ciutats de tota la regió contribuiran 
a preservar l’entorn de la Mediterrània.



Calen més fòrums de debat en què es doni veu als joves 
activistes climàtics. Ignorar o reprimir l’activisme climàtic 

no violent només perjudicarà la democràcia i el nostre futur. 
Cal escoltar i respectar els activistes, si no, els canals 

democràtics de debat es trobaran en greu perill.



La lluita contra el canvi climàtic ha d’incorporar la lluita 
contra altres estructures opressores, com el neocolonialisme 
i el patriarcat, tan generalitzats a la nostra regió i en les relacions 
intermediterrànies nord-sud. El canvi climàtic afecta persones 
de diferents orígens i condicions de manera desigual, per tant, 
necessitem una estratègia global, holística i intersectorial.



Nosaltres, les persones joves de la Mediterrània, instem 
els lectors d’aquesta Declaració a compartir-la i actuar-hi 

en conseqüència. Esperem que tingui un impacte social 
i polític al món, però especialment a la conca mediterrània.






