23 SETEMBRE

VAGA CLIMÀTICA
ESTUDIANTIL GLOBAL

El capitalisme

MATA
el PLANETA
Hem de respondre ja!

MANIFESTACIONS
Consulta el nostre web

Els incendis forestals a l’Estat espanyol han batut aquest estiu un nou rècord
de devastació. Les gairebé 300.000 hectàrees calcinades aquest 2022 supera ja el
total dels últims quatre anys. Onades de calor sense precedents que deixen 2.200
morts; la pitjor sequera a Europa en 500 anys; rius que s’assequen i embassaments
morts; escalfament de la temperatura de l’àrtic i els oceans; desforestació accelerada i destrucció de la biodiversitat per a major benefici de les grans empreses i
els fons d’inversió.
Res d’això és una desgraciada casualitat. Són les conseqüències d’un canvi climàtic que avança acceleradament davant la completa passivitat dels governs i els
grans poders econòmics. De seguir així, el sistema capitalista i l’ànsia de beneficis
de la burgesia internacional enfonsaran una gran part de la població en la fam i
l’empobriment.
Vaga estudiantil el 23 de setembre. No ens resignem!
La destrucció sistemàtica del medi ambient té responsables clars: 20 empreses
de combustibles fòssils generen un terç de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a escala mundial i 100 multinacionals emeten el 80% del CO2.
Les petrolieres, les elèctriques, les empreses mineres i els governs al seu servei han volgut convèncer-nos que existeix un anomenat “capitalisme verd”, una
completa farsa que compta a més amb la complicitat dels organismes internacionals. Moltes declaracions grandiloqüents en les cimeres climàtiques però les grans
corporacions capitalistes han continuat arrasant impunement el nostre planeta.
Ara, en el context de guerra imperialista a Ucraïna i de recessió econòmica, la
crisi climàtica ha passat a un segon pla. La prioritat absoluta dels governs és assegurar els màxims beneficis als seus propis capitalistes. Mai abans s’havia manifestat tan clarament el caràcter irracional del sistema.
La situació ha arribat a un punt límit. Per això, des del Sindicat d’Estudiants cridem a la vaga estudiantil climàtica internacional el divendres 23 de setembre. Buidem les aules i omplim els carrers amb les manifestacions de les 12h! Aquest dia
tornarà a ser una jornada de lluita impressionant a tot el món.
Només acabant amb el caos que genera el capitalisme i aplicant polítiques socials urgents –nacionalització de la banca i les grans multinacionals de l’energia–
l’activitat productiva es podrà planificar de manera respectuosa amb el medi ambient. Així, l’economia deixaria de tenir com a única finalitat el màxim benefici
per a una minoria de rics i es podrien resoldre les necessitats socials que existeixen:
sanitat i educació públiques, habitatge digne per a tothom, llocs de treball sense
precarietat ni salaris de misèria. Per aconseguir justícia social i climàtica i preservar
el nostre planeta d’una destrucció segura, hem de lluitar per la transformació socialista de la societat. No hi ha una altra manera.

Consulta les manifestacions a sindicatdestudiants.net

