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La UAB farà inventari dels conflictes ecològics d’arreu del món
04/2011   -   Medi ambient i Conservació. A mesura que l’economia mundial utilitza més materials i energia creixen
els conflictes sobre l’extracció de recursos naturals i la disposició de residus. L’Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals de la UAB (ICTA) coordinarà, al llarg dels propers 4 anys, el projecte EJOLT, amb la participació de 23
organitzacions, que crearà noves bases de dades, mapes i indicadors ambientals relacionats amb els conflictes
ecològics d’arreu del món. L’objectiu últim és transformar els conflictes en forces de canvi cap a la sostenibilitat
ambiental.

[]

Les marees negres són un dels desastres ambientals associats a l'extracció de gas i petroli

[]

EJOLT és un projecte del 7è Programa Marc de la Comissió Europea dotat amb un finançament de 3.8 milions d’euros, i en el
que participen 23 organitzacions acadèmiques i de la societat civil amb especialitats diverses: des del dret ambiental i la salut
ambiental, fins a l’ecologia política i l’economia ecològica, amb una llarga experiència en l’estudi i en l’activisme en conflictes
ambientals.
 
L’objectiu és promoure l’aprenentatge mutu i la col·laboració en l’energia nuclear, en els conflictes d’extracció de gas i petroli,
en els conflictes sobre la despossessió de terres, i en conflictes miners i desmantellament de vaixells. S’estudiarà la proliferació
de conflictes ambientals arreu del món, i els mecanismes legals per afrontar d’injustícia ambiental.
 
Els participants en el projecte, sota la coordinació del catedràtic de la UAB Joan Martínez Alier, examinaran les causes de
l’increment d’aquest tipus de conflictes i cercaran com aquests conflictes es poden transformar en forces de canvi cap a la
sostenibilitat ambiental.
 
El resultat del projecte inclourà un mapa online dels conflictes ambientals i dels casos d’èxit de moviments de justícia
ambiental, així com materials formatius que cercaran enfortir la capacitat d’acció legal de les Organitzacions de Justícia
Ambiental, i es proposaran recomanacions polítiques.
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