Cap racó del planeta escapa de la destrucció mediambiental a què ens condemna
el sistema capitalista. Els terribles incendis a Grècia o Califòrnia, les onades de calor que han asfixiat Canadà i la costa oest dels EUA, el desglaç de l’Àrtic, les tones
de peixos morts al Mar Menor, la proliferació de virus i pandèmies… són la crònica d’una catàstrofe climàtica que avança a un ritme imparable.
Destruir la naturalesa enriqueix els poderosos
El resultat de l’actuació destructiva del mode de producció capitalista sobre
l’ecosistema –amb la complicitat dels governs que sostenen l’anomenada economia de mercat– i la responsabilitat de les grans empreses ja no es pot ocultar més.
El 80% de les emissions de CO2 està concentrat en només 100 multinacionals!
Tots els governs, ja siguin obertament de dretes o autodenominats socialdemòcrates, insisteixen constantment en què s’estan prenent mesures per a frenar
el canvi climàtic. Mentida! Totes les cimeres climàtiques han fracassat perquè són
organitzades i controlades per les mateixes empreses que arrasen el planeta per a
omplir-se les butxaques.
La propaganda ecologista de les empreses elèctriques, gasístiques i petrolieres, dels bancs o les grans indústries tèxtils i agroalimentàries és un altre complet
frau. El “verd” està de moda en tots els seus anuncis, però no és més que una farsa descarada per a intentar ocultar la seva activitat criminal i, de pas, fer recaure la responsabilitat de les catàstrofes mediambientals sobre comportaments individuals que són irrellevants en comparació amb l’immens mal que els capitalistes
causen al planeta.
Per a salvar el planeta cal trencar amb el sistema: vaga climàtica el 24-S!
Confiar en l’acció de governs i empreses per a frenar el desastre que vivim és
un error. Només podem basar-nos en les nostres pròpies forces i en la nostra capacitat de lluita i mobilització.
Per això, des del Sindicat d’Estudiants cridem totes les i els estudiants a la vaga
estudiantil climàtica global del proper 24 de setembre, a buidar les aules i omplir
els carrers a les 12h.
Només posant fi a l’opressió capitalista, expropiant les grans multinacionals
sota control democràtic de la població, podríem planificar l’activitat productiva
per a cobrir les necessitats socials –educació i sanitat públiques, habitatge assequible i digne, treball sense precarietat ni salaris de misèria– i garantir que sigui respectuosa amb el medi ambient. Només amb la transformació socialista de la societat aconseguirem salvar el nostre planeta d’una destrucció segura i aconseguirem
la justícia social i climàtica.
Uneix-te al Sindicat d’Estudiants!

Consulta les manifestacions
a sindicatdestudiants.net

