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EDITORIAL

Kyoto 2, més enllà del 2012: molta llet i poc formatge 

En la  IX Conferència  de l'ONU sobre Canvi  Climàtic  en Montreal  es  discutí  la  possibilitat 
d'estendre l'actual Protocol de Kyoto més enllà del 2012 data en la qual venç. Malgrat això, els 
signants no resten obligats a entaular negociacions, en altres paraules, aquesta conferència 
que ha aconseguit mobilitzar més de 10.000 persones i 190 representants de diferents països1, 
ha acabat amb el ferm propòsit d'iniciar un procés de negociacions que tindrà com a fi estudiar 
nous compromisos de països industrialitzats per al període posterior al 2012.

Així, la conferència de l'ONU sobre el canvi climàtic va concloure amb l'acord de tots els països 
signants del Tractat de Kyoto i els Estats Units d'Amèrica de consensuar accions a llarg termini 
contra els gasos d'efecte hivernacle, el plantejament de perllongar el Tractat de Kyoto més 
enllà del 2012 i l'acceptació per part d'Estats Units, un dels màxims responsables de l'emissió 
d'aquests  gasos  contaminants  (juntament  amb  Austràlia  emeten  el  38%  dels  gasos  que 
contaminen), de participar en les converses amb tots els països del món sobre el canvi climàtic 
en el planeta, però sense terminis i sense obligacions prescrites. 

Després  de  les conclusions d'aquesta  conferència  es fa  evident  que la  actual  profusió  de 
congressos,  seminaris,  màsters,  doctorats,  etc...  sobre  mediambient  i  sostenibilitat,  (GEO-
ENVIRONMENT  &  LANDSCAPE  EVOLUTION  2006,  ECO-ARCHITECTURE  2006,  THE 
SUSTAINABLE CITY 2006, DESIGN & NATURE 2006 , SUSTAINABLE TOURISM 2006, etc..., 
la llista és interminable) que pretenen abordar aquests temes no han aconseguit  crear una 
nova consciència científica que pugui arribar a construïr el paradigma de la sostenibilitat. 

És moment d'actuar, hem de reconsiderar la nostra postura com ciutadans compromesos amb 
el món i exigir-nos personalment una recapacitació sobre la nostra forma de vida, de manera 
que siguem coherents amb els nostres propis ideals i adoptem una actitud autocrítica. Només 
d'aquesta forma podrem avançar cap a un futur d'acords reals, de decisions, de fre al deteriori 
ambiental i al canvi climàtic...en fi cap a un futur sostenible. El canvi comença avui! 

Feliç any 2006! 
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1 Un acuerdo de mínimos contra el cambio climático salva la cumbre de Montreal. Colpisa /Ideal (http://waste.ideal.es/) 
Waste magazine on-line.
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