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28 febrer 2022 

Carta oberta als presidents Putin, Biden, Zelenskiy i Lukaixenko 
 
EUROSOLAR, l'Associació Europea d'Energies Renovables, demana un alto el foc climàtic immediat i un 
acord de pau permanent a l'Europa de l'Est, implicant-se en una diplomàcia multilateral de pau 
climàtica. 
 
L'assalt de l'exèrcit rus contra el poble ucraïnès i el seu govern s'ha de condemnar en els termes més ferms 
i ha de cessar immediatament. 
 
Totes les nacions que utilitzen aliances militars per ajustar contínuament esferes d'interessos i lluitant 
perpètuament per obtenir avantatges tàctics i estratègics han d'aturar les seves pràctiques 
desestabilitzadores. 
 
Totes les parts s'han de despertar: no només tots mirem l'abisme nuclear a través d'intents de 
desarmament fallits durant molt de temps, sinó que el planeta també es troba a les mans d'una espiral 
climàtica incontrolada que, pràcticament, el farà inhabitable dins d'aquesta generació. 
 
EUROSOLAR, l'Associació Europea per a les Energies Renovables, demana un pas complet i ràpid cap a les 
energies renovables per acabar amb la dependència d'Europa i del món dels combustibles fòssils. Aquesta 
dependència ha provocat una guerra interminable, un sofriment incalculable i una misèria durant més 
d'un segle, alhora que distreu de l'únic enemic comú que amenaça de consumir-ho tot: l'acceleració de 
l'escalfament climàtic alimentat amb combustibles fòssils. 
 
La secció local, EUROSOLAR Ucraïna, i les seves xarxes fa temps que defensen una nova era amb les 
energies renovables a l'Europa de l'Est. Juntament amb totes les nostres seccions i membres d'arreu del 
continent europeu, des de Rússia fins als Països Baixos, i de Turquia a Dinamarca, EUROSOLAR ofereix 
aquesta Plataforma per la Pau Climàtica. 
 
Peter Droege, president d'EUROSOLAR: “Ha arribat el moment de la Diplomàcia de la Pau Climàtica, 
enfrontar-se a l'enemic comú de tothom: la desestabilització avançada del clima fòssil. Aquesta és una de 
les deu accions presentades per EUROSOLAR com a principal agenda del nostre temps”. 
 
La Dra. Brigitte Schmidt, vicepresidenta i membre de la junta d'EUROSOLAR Alemanya: "Ha arribat el 
moment de la pau renovable, part del nostre programa de la dècada de la Terra Regenerativa. Representa 
el replantejament i l'acció pacífica per al nostre futur comú”. 
 
Des de la seva fundació l'any 1988, EUROSOLAR ha treballat per acabar amb les guerres dels combustibles 
fòssils mitjançant el gran canvi a l'energia 100% renovable. En paraules de Hermann Scheer (1944-2010), 
fundador d'EUROSOLAR: 'Les energies renovables construeixen la pau'. 
 
L'era de les amenaces fòssils-nuclears ha d'acabar, ha de començar el focus existencial: 
www.earthdecade.org. EUROSOLAR també demana un canvi de pensament cap a una diplomàcia de pau 
climàtica que reconegui i combati les dependències fòssils com el major enemic comú de la humanitat. 
https://www.eurosolar.de/en/2022/02/01/regenerative-earth-decade-eurosolars-call-for-climate-peace-diplomacy/ 
 
carta original: https://www.eurosolar.de/en/2022/02/28/open-letter-to-presidents-putin-biden-zelenskyy-and-lukashenko/   


