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ACCIÓ D’ALERTA! – CONSTRUIR UN BOT PER RESCATAR EL TRACTAT DEL CLIMA! 
 
Bonn, 21 de juliol del 2001 
 
Els líders del món estan fallant el Protocol de Kyoto, el Tractat de les Nacions Unides per aturar el 
canvi climàtic. Bush vol enfonsar del tot el Protocol de Kyoto – altres intenten enfonsar-lo amb 
compromisos que complaguin als contaminadors i amb objectius de reduccions de CO2 minses! 
 
El 21 de juliol, a Bonn, els Amics de la Terra conviden a milers de persones concernides per 
l’escalfament global a construir un gegantí –BOT DE RESCAT del clima amb els seus missatges 
procedents d’arreu del món, un símbol de la necessitat d’acció política ara mateix. Diem als polítics: 
No enfonseu el Tractat del Clima! 
 
 
ANEM A BONN! – L’ACCIÓ PEL CLIMA MÉS URGENT QUE MAI! 
 
Apleguem-nos a la reunió publica més important de l’any per salvar el tractat del clima! Es 
proporcionaran llocs per fer estada, rems i una festa! 
 
Per a informació i per inscriure’s: http://www.foeeurope.org/lifeboat  
o per correu electrònic a: boat@foeeurope.org  
 
L’equip del clima @ Amics de la Terra 
Daniel Mittler 
BUND - Friends of the Earth Germany 
Fachreferent Internationales - International Campaigner 
Am Köllnischen Park 1 
10179 Berlin - Germany 
T: +49 30 275 86468 
F: + 49 30 275 86440 
Mail to: daniel.mittler@bund.net  
http://www.bund.net  
 
El BUND és la secció alemanya d’Amics de la Terra Internacional: http://www.foei.org  
 
 
AMICS DE LA TERRA INTERNACIONAL 
BOT SALVAVIDES PER RESCATAR EL TRACTAT MUNDIAL DEL CLIMA! 
 
Amics de la Terra porta milers de persones a les negociacions del Protocol de Kyoto, Bonn, 21 Juliol 
 
Avui els Amics de la Terra Internacional [1] convoquen un massiu esforç de mobilització per assolir la 
més gran acció de masses sobre el canvi climàtic! S’espera que milers de persones d’arreu del món 
participin en la mega ACCIÓ BOT, el dia 21 de juliol a les negociacions del Protocol de Kyoto a Bonn. 
Les persones participants construiran físicament un Bot al centre de la ciutat i el dirigiran cap a la 
conferència de les N.U. El bot serà decorat amb pancartes, banderes i eslògans de persones i grups 



d’arreu del món: un inevitable missatge del món exterior als polítics de dins de les negociacions. La 
gent que dona suport a l’acció ja ha reservat autobusos a països tan allunyats com Anglaterra i 
Estònia. 
 
Daniel Mittler, organitzador de l’Acció pel Clima, d’Amics de la Terra d’Alemanya (BUND): <br> 
“El Bot és un senzill símbol. Les desastroses conseqüències de l’escalfament global causat pels 
humans són el resultat de la nostra pròpia irresponsabilitat, accelerant la pol·lució sense pensar en 
les seves conseqüències. El Bot servirà com a símbol de rescat i d’esperança, doncs només amb 
l’acció col·lectiva i la innovació humana que es podrà fer front als catastròfics impactes de l’accelerat 
canvi climàtic.” 
 
Unes 150.000 persones varen participar el mes passat en la campanya de protesta per correu 
electrònic INUNDAR BUSH!, iniciada per Amics de la Terra, adreçada a la Casa Blanca per l’intent dels 
EUA d’enfonsar el tractat del clima. El missatge d’acció del BOT és simple: No enfonsis el Protocol de 
Kyoto! 
 
El passat novembre, a les sessions de la Haia es va poder veure als Amics de la Terra com aplegaven 
5000 persones per construir un dics amb sacs de sorra entorn de la sala de la conferència de les N.U. 
Els participants a l’acció del dic provenien de 45 països, des de Noruega a Nigèria, i des de Xile a la 
república Txeca. Klaus Toepfer, cap del PNUMA i Jan Pronk, President de la sessió  de la Haia també 
hi varen  participar. Sacs de sorra del dic varen decorar el pòdium a la sala de plenaris i varen 
esdevenir un símbol d’esperança per la conferència. 
 
Ricardo Navarro, President d’Amics de la Terra Internacional: “La gent d’arreu del planeta han sigut 
ultratjats pels escandalosos intents del governs amics dels fòssils, especialment els EUA, Canadà i 
Austràlia, de sabotejar el Protocol de Kyoto. El Bot d’Amics de la Terra es construirà amb la 
determinació y la sinceritat que nosaltres esperem del polítics  de dins de la conferència del clima de 
les N.U. No acceptarem l’abandonament, ni l’aigualiment del tractat, ni la xerramequeria per cap de 
les parts. El clima no esperarà.” 
 
Els Amics de la Terra creuen que les regles del Protocol de Kyoto que es negociïn a Bonn han 
d’assegurar: 
- el manteniment dels objectius de les emissions degudes als combustibles fòssils; 
- les inversions accelerades en energies renovables i en eficiència energètica, i no en energia 
nuclear, ni els anomenats ‘embornals de carboni’, ni els projectes de grans embassament 
hidroelèctrica ni de carbó; 
- els països industrialitzats facin la major part de la reducció de les emissions a casa seva; 
- es posin a l’abast dels països vulnerables al clima mitjans econòmics per preparar-se pel 
desastre i per gestionar-lo; 
- es reconegui l’ús no equitatiu dels recursos del planeta: els països en vies de 
desenvolupament tenen el dret a desenvolupar-se sosteniblement i els països industrialitzats han 
d’encoratjar els consums d’energia més verds. 
 
Kate Hampton, Climate Change expert: +44 207 490 1555 
Mark Helm, Friends of the Earth US, Washington press contact: + 1 202 270 3650 
Howard Mollett, Press Officer, FOE Europe: +32 2 542 01 89 / 32 786 03374 
Daniel Mittler, Action Organiser in Germany:  +49 30 275 86468 



 
 
Els dossiers de premsa del clima disponibles contenen: 
"What next !" A guide to citizens' climate activism, 
Pictures from last year's mass DIKE action + sandbags in the UN climate talks in The Hague, 
Politics of Climate briefing 
Fotografies del dic + entrevistes amb constructors del dic / organitzadors de campanyes pel clima / 
activistes locals d’Amics de la Terra disponibles a 60 països d’arreu del món! 
 
NOTA FINAL 
 
[1] Amics de la Terra Internacional és la federació de grups ecologistes més gran del món, que aplega 
a prop d’un milió d’activistes arreu. Hi ha grups membres d’AdelaTI a 68 països i 13 grups afiliats a 
les campanyes sobre les temàtiques ambientals i socials més urgents d’avui en dia. 
 
BACKGROUND POLITIC 
 
4 de març 
Comunicat del Ministres de Medi Ambient del G8: “Ens comprometem a esforçar-nos per assolir un 
acord en les temàtiques polítiques rellevants i assegurar una fórmula efectiva en quant a cost de 
mantenir la integritat del Protocol de Kyoto" ”signat pel cap de l’Agència de Protecció Ambiental del 
EUA: Christine Whitman) 
 
6 de març 
Christine Whitman en un memoràndum adreçat a Bush: “El Protocol de Kyoto és la seva única 
alternativa (Unió Europea i altres). Hi ha una por real a la comunitat internacional que si els EUA no 
estan disposats a discutir la qüestió en el marc de Kyoto tot se’n va en orris. Els senten que poden 
avançar cap els objectius a casa seva, però es necessita que els EUA faci els seus deures. . . .  . Jo 
recomano fortament que vostè continuí reconeixent que l’escalfament global és una realitat, una 
temàtica seriosa.” 
 
13 de març 
Carta de Bush al conservadors republicans: “Jo m’oposo al Protocol de Kyoto”. 
 
22 de març 
Condoleeza Rice (Assessor de Seguretat Nacional) manifesta als embaixadors del EUA: “El procés del 
Protocol de Kyoto és mort”. 
 
25 de març 
Conclusions del Consell de la UE a Stockholm: “La UE reafirma el seu seriós compromís al Protocol de 
Kyoto com la base per a l’acció i expressa el seu profund concerniment pel fet que s’estigui posant 
en  qüestió el Protocol”. 
 
28 de març 
La Casa Blanca anuncia que l’administració “no té interès” en la implementació o la ratificació del 
Protocol de Kyoto. Les reaccions de la UE i d’altres condemnen en general el curs de l’acció: 
“consternat i profundament decepcionat” (JP, NZ, UE), “horroritzat” (SE), Austràlia i Canadà 



critiquen als EUA però també manifesten: “El Protocol de Kyoto és injust perquè només posa 
obligacions a nosaltres” (Primer Ministre del Canadà). La UE encara demana que tant el Canadà com 
Austràlia declarin obertament el seu suport al Protocol. 
9 d’abril 
Es dona a conèixer la nova proposta de compromís. Ofereix a les Parts “regals gratuïts” en forma de 
més eixamplament dels forats i treure clàusules en els “Mecanismes Flexibles” annexos al Tractat. La 
major part de les Parts no ho veuen be, especialment Japó i la UE que mantenen perdre més i 
guanyar menys en totes les temàtiques. 
 
20-21 d’abril 
Reunió d’alt nivell de la Comissió sobre Desenvolupament Sostenible, feta a Nova Iork per discutir la 
reobertura de la COP6. Hi ha un ben clar missatge dels EUA que i) no ratificaran el Protocol, ii) 
esperaran la reunió de juliol. Cap indicació sobre si faran una “nova proposta” per minar del tot els 
anys de negociacions del protocol de Kyoto o quina altra  forma de ‘participació’ preveuen. 
 
PROPERS PASSOS 
 
Bush destapa el nou Pla Nacional d’Energia avui 
 
Jan Pronk, President de les negociacions de les UN, està discutint una reunió al mes de juny per 
discutir el Tracta una altre vegada amb els EUA i altres parts. 
 
El president dels EUA anirà a la cimera de la UE a Göteborg el 15-16 de juny, i es creu que hi portarà 
la proposta americana per una alternativa al Protocol de Kyoto. 
 
La Conferència de les Parts (COP6) reinicia la seva reunió el 16 de juliol  a Bonn, Alemanya. 
 
Howard Mollett 
Friends of the Earth Europe 
Press and Information 
Rue Blanche 29 
Brussels, B-1060, Belgium 
Tel: 32 2 542 01 89 
mob: 047860337 
Fax: 32 2 537 55 96 
 Mail to: howard.mollett@foeeurope.org 
 
Amics de la Terra Europa (ATE), la branca europea d’Amics de la Terra Internacional, és una xarxa de 
31 organitzacions ecologistes nacionals independents a 30 països europeus. ATE és la xarxa 
ecologista més gran que treballa a nivell de base amb uns 3000 grups locals. 
 
 


