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CURES	  –	  Citizens	  United	  for	  Renewable	  Energy	  and	  Sustainability<br>	  
CUERS	  -‐	  Ciutadans	  i	  Ciutadanes	  Units	  per	  l’Energia	  Renovable	  i	  la	  Sostenibilitat	  
	  
CURES	  –	  CUERS	  és	  una	  xarxa	  d’ONG	  que	  s’han	  aplegat	  en	  la	  preparació	  de	  la	  
Conferència	  sobre	  Energies	  Renovables	  de	  Bonn	  2004.	  	  
	  
‘El	  futur	  és	  renovable’	  és	  el	  títol	  de	  la	  Declaració	  per	  a	  la	  Conferència	  sobre	  
Energies	  Renovables	  de	  Bonn	  2004,	  la	  qual	  es	  va	  donar	  a	  conèixer	  el	  29	  d’octubre	  
del	  2003,	  sota	  la	  iniciativa	  del	  Fòrum	  Alemany	  d’ONG	  pel	  Medi	  Ambient	  i	  el	  
Desenvolupament,	  el	  WWF	  i	  la	  Fundació	  Heinrich	  Böll.	  	  
	  
El	  contingut	  de	  la	  Declaració	  està	  organitzat	  en	  els	  següents	  apartats:	  	  
	  
Les	  energies	  renovables:	  Un	  desafiament	  clau	  per	  al	  segle	  XXI	  
Canviar	  el	  paradigma	  actual	  
Les	  energies	  renovables:	  La	  millor	  elecció	  
La	  Declaració	  de	  Bonn:	  Els	  països	  que	  sustenten	  la	  mateixa	  posició	  haurien	  de	  
prendre	  la	  iniciativa	  
Control	  i	  seguiment	  
La	  Coalició	  de	  Johannesburg	  per	  l’Energia	  Renovable	  
Energies	  Renovables	  2004:	  Necessitem	  el	  compromís	  de	  tots	  els	  participants	  
Nous	  compromisos	  de	  tothom	  
Els	  governs	  dels	  estats-‐nació	  
Els	  governs	  estatals	  /	  regionals	  /	  provincials	  i	  locals	  
Les	  empreses	  
Els	  membres	  dels	  parlaments	  
Els	  sindicats	  
Les	  institucions	  financeres	  internacionals	  i	  les	  Agències	  de	  Crèdit	  a	  l’Exportació	  
Els	  bancs	  comercials	  
Les	  organitzacions	  internacionals	  
Les	  ONG	  per	  al	  desenvolupament	  
Les	  ONG	  ecologistes	  
El	  món	  acadèmic	  
Els	  moviments	  socials	  i	  els	  grups	  indígenes	  
Els	  mitjans	  de	  comunicació	  
Conclusió	  
	  
Declaració	  per	  a	  la	  Conferència	  sobre	  Energies	  Renovables,	  Bonn	  2004	  	  
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Descarregar	  arxiu	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Des	  de	  l’Entesa	  Catalana	  per	  una	  Energia	  Neta	  i	  Renovable	  convidem	  a	  totes	  les	  
ONG	  catalanes	  a	  adherir-‐se	  a	  la	  declaració.	  Per	  fer-‐ho	  només	  cal	  enviar	  un	  missatge	  
a:	  gctpfnn@energiasostenible.org,	  amb	  el	  text:	  ens	  adherim	  a	  la	  Declaració	  dels	  
Ciutadans	  i	  Ciutadanes	  units	  per	  l’Energia	  Renovable	  i	  la	  Sostenibilitat.	  
	  


