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El Centre Delàs d’Estudis per la Pau com entitat que defensa la pau i el Drets Humans
vincula la consecució d’aquests dos objectius amb el Desenvolupament Sostenible i la acció
efectiva per aturar l’emergència climàtica. Aquest compromís forma part de la feina que realitza
el centre que, des d’un enfocament crític i amb perspectiva de seguretat humana i de Cultura
de Pau, busca abordar la problemàtica de la crisi climàtica i els seus vincles amb el militarisme.
De la mateixa manera, les persones que en formen part del Centre, busquen des dels seus espais
d’acció, contribuir a aturar les causes de l’actual situació. I l’equip tècnic a les seves tasques
diàries a l’oficina, busca una acció conseqüent per reduir l’impacte que té la feina al nostre
entorn.

La feina realitzada pel Centre Delàs de recerca, divulgació, formació i incidència, busca
explicar com, des d’una perspectiva de seguretat nacional i militar, el militarisme és la
conseqüència i resposta actual enfront d’aquesta crisi. En aquest sentit, es tracta de plantejar
propostes per a una transició ecològica reeixida, que implica necessàriament un enfocament de
pau mediambiental i una desviació de despeses i fons militars cap al finançament de polítiques
de seguretat per a la pau, per desenvolupar polítiques de mitigació dels efectes de la crisi
climàtica.
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1. Una recerca compromesa amb l’estudi de
l’impacte del militarisme en el clima i l’entorn.

La crisi climàtica i el col·lapse mediambiental són la major amenaça global a la qual
s’enfronta la humanitat en aquest segle. L’escalfament global, la pèrdua d’ecosistemes i de
biodiversitat, i la major ocurrència de desastres naturals estan àmpliament descrits i
consensuats entre la comunitat científica. Més enllà dels efectes sobre la naturalesa, hi ha
quantitat d’estudis sobre les conseqüències que tindrà la crisi climàtica sobre els processos
socials, polítics i econòmics. Però, com amenaça que representa, la pregunta és: des de quin
paradigma de seguretat estem analitzant aquesta crisi? I amb quines mitjans si l’hi esta donant
resposta?
Des del 2019 el Centre Delàs ha obert una línia de recerca sobre militarisme i crisi
climàtica per analitzar aquestes qüestions i establir les relacions existents. Primer, del
militarisme com causa de la crisi climàtica, i segon, del militarisme com resposta a las
problemàtiques que la crisi climàtica està generant.
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Aquest grup de recerca forma part del compromís del Centre Delàs amb la transformació
social i amb la reducció de totes les formes de violència, entre elles la violència climàtica.
Aquest grup de treball contempla les següents línies de recerca i anàlisi:


Estudi de la depredació mundial, les agressions mediambientals i l’escalfament
planetari, causats per la seguretat militaritzada i el poder mundial.



Estudi dels països on els conflictes armats, el militarisme i altres qüestions militars
contribueixen a la crisi mediambiental.



L’activitat militar com a factor agreujant de la crisi ambiental. Relació entre activitat
militar, emissions i escalfament global.



Estudi de la injustícia ambiental i de la vulneració de drets de les persones.



Estudi de propostes per a la transició ecològica i la pau ambiental de la crisi ambiental.



Seguretat humana, dividends per la pau i ús de fons actualment destinats a despesa
militar.
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2. Treballadores, voluntàries i òrgans de decisió
compromesos amb l’emergència climàtica.
La emergència climàtica forma part de les preocupacions de les persones treballadores,
junta directiva, persones voluntàries, sòcies i col·laboradores que formen part del Centre Delàs
d’Estudis per la Pau. De manera que aquesta sensibilitat també forma part de les accions
individuals i de les decisions col·lectives que es prenen al sí de l’organització, i es tradueixin en
accions concretes en el dia a dia del funcionament de l’entitat. Per això, es tenen en consideració
i s’apliquen mesures que puguin reduir en lo més possible l’impacte de la oficina sobre el medi
ambient. Alhora, sent conscients, de que al món actual hi ha eines de treball que tenen un gran
impacte mediambiental com és l’ús d’eines com internet, sense les quals avui dia no resulta
possible treballar.
Per tal de realitzar la feina amb consciencia de l’impacte mediambiental les persones
que fan ús de l’oficina i que treballen en la organització d’activitats i esdeveniments tenen en
consideració els següents aspectes:


Ús del paper en l'oficina
Es compra paper reciclat i es reutilitza en la mesura del possible abans de llançar ho.

També s’imprimeixen només els documents essencials que cal tenir arxivats i es recicla tot el
paper que es llança. Es prioritza l’ús d’eines digitals en la mesura del possible.


Reciclatge a l’oficina
Tant a l’espai col·lectiu compartit amb altres entitats, com el individual de l’oficina

disposa de contenidors de reciclatge per tal de separar el residus de manera efectiva, les
mateixes treballadores llançant després la brossa separada als contenidors.


Optimització dels aparells electrònics
Es fa un ús responsable dels aparells electrònics de l’oficina, apagant aquells que no

es trobin en ús, i fent servir regletes amb interruptor per evitar deixar els aparells en
standby.
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Foment d’ús del transport públic o no contaminant i de viatges col·lectius
Les treballadores des del seu compromís amb a situació d’emergència climàtica fan en

la seva totalitat ús del transport públic, metro i tren, o fan ús de la bicicleta per arribar al seu
lloc de treball. A l’oficina es facilita un espai per deixar les bicicletes amb seguretat. A més el
Centre Delàs disposa de bitllets de metro, FCG i Rodalies, per a les treballadores en cas de que
s’hi hagin de mobilitzar per qüestions de treball, per tal de fomentar l’ús del transport públic i
menys contaminant. Per viatges llargs de treball es busca, en la mesura del possible, l’ús de tren
o de compartir el transport privat, si es dóna el cas.


Ús prioritari de ventiladors enlloc de l’aire condicionat
Els dies de major calor es busca reduir el consum energètic fent servir ventiladors de

manera prioritària enlloc de l’aire condicionat, ja que l’impacte mediambiental és menor.


Ús d’eines digitals per reduir una possible mobilitat contaminant
Des de l’inici de la pandèmia ha sigut necessari fer servir altres eines per a la realització

de reunions i esdeveniments de diversos tipus, per la impossibilitat de realitzar trobades
presencials. Aquest model i aprenentatge es quedarà a l’entitat com una opció per reduir les
emissions derivades del transport més contaminant en determinades trobades, sense oblidar
que mantenir les trobades presencials continua sent important per mantenir bones relacions
entre les persones i fomentar la cooperació.


Consum de productes locals, de proximitat i biològiques.
Per actes i esdeveniments amb càterings es prioritzen productes locals i ecològics per

tal de reduir la petjada ecològica. També es fan servir envasos biodegradables, prioritzant no el
reciclatge si no la biodegradació dels elements. En cas de contractació de serveis per càterings
es prioritzen aquelles empreses d’economia social i solidaria que tinguin en compte el seu
impacte mediambiental, així com una menú preferentment vegetarià a fi de reduir les emissions
de carbó generades per l’industria càrnica.


Reducció de les impressions de les recerques
A fi de reduir l’impacte de l’ús de les tintes i del paper de les impressions, des de l’any

2019 s’estan reduint les impressions de les recerques, passant dels 150, als 90 exemplars
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impresos.



Impressions i materials responsables amb el medi ambient i els drets laborals
Alhora de realitzar materials com borses, samarretes o d’imprimir publicacions,

sempre es valora que la empresa compleixi amb uns requisits de cura del medi ambient,
com que faci ús de tintes biodegradables, que els materials siguin ecològics o reciclables i
que hi hagi un respecte als drets laborals de les persones treballadores, per la qual cosa es
prioritzen petites empreses cooperatives i de proximitat.

Millores a implementar
Les persones que formen part del Centre Delàs són conscient de que són moltes les
millores en matèria de reducció del impacte mediambiental que encara queden per millorar.
Aquestes mesures ja es tenen en compte i o se estan implementant de manera progressiva o es
té present que s’han de realitzar el moviments necessaris per tal de canviar ho.


Contractació de serveis de llum i telefonia amb cooperatives de energia verda.



Ús digital de més documentació reduint les impressions en paper.
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