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El risc de defensar la terra i els Drets Humans  

Els defensors dels drets humans van demanat a la COP25 a la comunitat internacional cooperar 

per frenar l'assetjament i la inseguretat que posa en risc les seves vides, en molts casos per 

tractar de protegir ecosistemes en els quals es realitzen projectes d'infraestructures o 

d'indústries extractives. 

L'esdeveniment "Defensors de drets humans i medi ambient. El dret a protegir i ser protegit "ha 

tingut lloc al Pavelló Espanya de la COP25 i ha reunit Victòria Lucía Tauli, relatora especial de les 

Nacions Unides sobre drets dels pobles indígenes; Diumenge Nunes de Oliveira, d'Articulació 

dels Pobles Indígenes del Brasil; Milena Florez, de el Moviment Rius Vius de Colòmbia. 

Al panell es van citar dades de l'ONG Global Witness: només el 2018 van ser assassinats 164 

defensors de la terra, la majoria a Amèrica Llatina, mentre que són cada vegada més els casos 

de criminalització i persecució que pateixen els activistes ambientals al món. 

Així mateix, en les seves intervencions han demanat a la comunitat internacional implicar-se i 

observar els casos denunciats, així com cooperar amb els programes de protecció de defensors 

de drets humans. 

 

Descarbonització de l ’economia  

Malgrat una disminució en l'ús del carbó, les emissions estan augmentant gràcies a el gran 

creixement d'ús de gas natural i petroli. Les polítiques actuals d'emissions dels governs són 

massa febles per mantenir el límit de l'escalfament global per sota dels 2 ºC establerts a París. 

Per això, amb motiu de la jornada d'avui surt a llum l'informe anual de Global Carbon Project 

que rastreja i quantifica les emissions de carboni i posa sobre la taula les dades i tendències 

sobre les emissions de carboni a nivell global. 

 

Agricultura familiar, clau para la sostenibilitat ambiental  

D’altra banda la jornada va seguir tractants temes molt interessant a la par que claus per al futur. 

Un d’ell és l'agricultura familiar, ja que és una peça clau per a la sostenibilitat ambiental i de el 

sistema alimentari, de manera que millorar pràctiques en la cura de terra, de l'aigua, sistemes 

de producció i altres, contribuirà a la seva millor adaptació davant el canvi climàtic, han coincidit 

representants governamentals , d'organitzacions multilaterals i de productors de camp. 

Oportunitats en el Decenni d'Agricultura Familiar de l'ONU ", que ha tingut lloc al Pavelló 

Espanya, s'ha destacat que en el procés cap a una producció agrícola resilient a el canvi climàtic 

cal donar poder a la dona, que compleix un paper fonamental en les tasques de camp, involucrar 

els joves i facilitar l'accés a la tecnologia. 

 



 

 

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Luis Planas, ha recordat durant la 

inauguració d'aquesta taula rodona que hi ha 750.000 explotacions agrícoles familiars, que 

representen el 60% de l'ocupació en el sector agrari d'Espanya, i que l'esforç consisteix a "fer-

les més productives en un triple vessant: ambiental, econòmica i social". 

En el debat, també s'ha ressaltat la importància de considerar a l'agricultura familiar "com una 

de les solucions" a el canvi climàtic i com a part important de com tots els sectors s'han d'adaptar 

a noves formes de producció, consum i de relació amb els ecosistemes . 
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