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António Guterres, secretari general de les Nacions 

Unides, va adver6r a la premsa en la seu de 

l'organització internacional a Nova York, durant 

l'obertura d'una reunió preparatòria de la COP27 que 

va tenir lloc a Kinshasa, que el treball per davant és 

“tan immens com els impactes climà/cs que estem 

veient a tot el món”.[1] 

La seu de la 27a Conferència de les Nacions Unides 

sobre el Canvi Climà6c 6ndrà lloc a la ciutat de Sharm 

El-Sheikh, Egipte, del 6 al 18 de novembre. Hi ha 

grans expecta6ves posades en la Conferència 

d’aquest any, ja que marca el 30è aniversari de 

l'adopció de la Convenció Marc de les Nacions Unides 

sobre el Canvi Climà6c.[2] 

Els objec6us claus de la COP27 són la mi6gació, 

adaptació, finançament i col·laboració. Enguany hi ha 

un enfocament especial en l'objec6u d'adaptació, que 

consisteix a passar les mesures discu6des a Glasgow a 

l'acció i adaptar-les a les diferents comunitats. Es 

dona un especial èmfasi a aquest objec6u, ja que ha 

passat gairebé un any des de la COP26 a Glasgow, i 

malgrat les promeses, no hi ha evidència que les 

potències emergents més riques hagin adoptat 

mesures ambicioses per a combatre el canvi climà6c. 

Tornant a la seu de les Nacions Unides a Nova York, el secretari 

general va alertar sobre la importància de la COP27 per a 

mi6gar les devastadores conseqüències climà6ques, no sols pel 

medi ambient, sinó sobretot per la vida de milions d'éssers 

humans: “Un terç del Pakistan s'ha inundat. L'es/u més calorós 

d'Europa en 500 anys. Filipines martellat. Tota Cuba en 

apagada. I aquí, als Estats Units, l'huracà Ian ens ha recordat 

brutalment que cap país ni economia és immune a la crisi 

climà/ca”, va destacar. 

António Guterres va esmentar alguns exemples importants, 

però es podrien agregar molts més. Són innombrables les 

regions que estan sofrint l'increment dràs6c de les 

temperatures, entre altres efectes climà6cs. Cada any més 

persones es veuen obligades a migrar de la seva terra a la 

recerca de condicions de vida més segures, la qual cosa està 

alterant l'ordre mundial i tenint enormes repercussions en 

termes de seguretat internacional. 

La taula adjunta a con6nuació mostra els 10 països més 

afectats pel canvi climà6c des de 2000 fins a 2019. Resulta 

sorprenent que la meitat d'aquests països són presents a la 

regió del sud d'Àsia: Myanmar, Filipines, Bangladesh, el 

Pakistan i Tailàndia. Però això no és nou. Com va afirmar 

António Guterres en un comunicat de premsa el 30 d'agost, “El 

sud d'Àsia és un dels punts crí/cs de la crisi climà/ca mundial. 
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Les persones que viuen en aquests punts crí/cs tenen 

15 vegades més probabilitats de morir a causa dels 

impactes climà/cs”.[3] 

El primer país esmentat pel secretari general durant 

el comunicat a la premsa, que a més es troba present 

en la taula anterior, és el Pakistan. Actualment, el 

Pakistan es troba en una crisi sense precedents. A 

con6nuació, explicaré la catàstrofe que està afectant 

gran part del país des de fa uns mesos. També faré 

una breu descripció de la situació actual en la qual el 

país es troba.  
              

El Pakistan, que ocupa el vuitè lloc en l'Índex de Risc 

Climà/c (IRC) a llarg termini, està experimentant de 

primera mà les conseqüències climà6ques. Les pluges 

monsòniques van començar al juny van provocar una 

de les pitjors inundacions en dècades.  

“El Pakistan està inundat de sofriment”, va anunciar 

Guterres al comunicat de premsa a l'agost, el mes en 

què les condicions eren més crí6ques. Actualment, 

encara que la situació està més sota control, no 

sembla rever6r-se. 

El 25 d'agost de 2022, el govern del Pakistan va 

proclamar formalment les inundacions com a 

"emergència nacional". Un terç del territori del 

Pakistan i al voltant de 33 milions de persones s'han 

vist afectats per les inundacions. El nombre de 

persones afectades representa la població total de 

Suècia, Finlàndia, Noruega, Dinamarca, Irlanda i 

Eslovàquia juntes.[6] 

Les inundacions han causat que milers de persones 

s'hagin quedat sense llar. Per això, viuen exposats a 

grans riscos, inclosos els danys en edificis insegurs i 

ofegaments.  

 

La majoria de persones han de beure aigua estancada per no 

tenir accés a aigua potable. Així doncs, hi ha milers de casos de 

pacients amb malal6es com a diarrea, malària, malal6es de la 

pell i infeccions oculars. A més, moltes famílies pateixen de 

desnutrició per no tenir accés a aliments. 

Tenint en compte tots els factors de risc, les fortes pluges 

monsòniques han deixat un balanç de víc6mes mortals que ja 

supera les 1.500, però podria augmentar ja que les aigües 

encara podrien trigar mesos a re6rar-se. 
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Segons UNICEF, les crisis relacionades amb el clima no 

afectaran a tots per igual. “Els nens sofriran més que 

els adults i els de les comunitats més pobres 

suportaran la major càrrega”[7]. Els nens són els més 

vulnerables en aquesta crisi quant a malal6es i 

ofegaments. A més, les inundacions han causat danys 

i destrucció de les escoles, la qual cosa ha interferit 

amb la capacitat d'aprenentatge dels nens. 

(Imatge 2) [8] 

Quant a la taxa de pobresa nacional, les dades més 

recents[9] indiquen que podria augmentar 

potencialment entre 4,5 i 7,0 punts percentuals, 

empenyent a entre 9,9 i 15,4 milions de persones a la 

pobresa, segons el Banc Mundial. 

A més, existeixen altres preocupacions respecte a la 

protecció ciutadana que es cobreixen poc en la 

premsa, però que són de la major importància. 

Algunes de les preocupacions, sorgides des de les 

inundacions són la por al robatori (36%), les 

amenaces (19%) o les disputes comunitàries (19%), 

seguides de riscos més estructurals com l'assetjament 

(17%) o la violència de gènere (11%). 

Considero important esmentar les moltes organitzacions 

internacionals que estan brindant ayuda al país. Per exemple, 

UNICEF està ajudant en col·laboració amb el govern del 

Pakistan. Per part seva, la Unió Europea ha proporcionat ajuda 

financera en assistència immediata a les persones més 

afectades per la catàstrofe climà6ca. Així mateix, l’Organització 

Mundial de la Salut, el Banc Mundial i el Programa Mundial 

d’Aliments han alliberat fons d’emergència d’ajuda al país. 

Finalment, el cas del Pakistan és una evidència clara de l'efecte 

que té l'increment global de les temperatures en fenòmens 

meteorològics i del seu impacte en zones especialment 

vulnerables, com el sud d'Àsia, esmentat prèviament. 

Tornant a la COP27, si volem evitar futures crisis climà6ques en 

Pakistan, és impera6u que els països involucrats en la 

Conferència, especialment els més rics i industrialitzats, 

adap6n les mesures urgents acordades per a frenar les seves 

emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Durant la COP27, els 

governs i el sector privat han de dialogar i accedir a col·laborar 

amb la societat civil cap a un objec6u comú: transformar la 

forma en la qual interactuem amb el nostre planeta. 

En defini6va, durant totes les sessions i reunions de la COP27, 

s'ha de posar a les comunitats més vulnerables en el centre de 

les converses i fer-los protagonistes en aquestes accions, ja que 

al final, com en el cas del Pakistan, els països menys 

responsables del canvi climà6c són aquells que sofreixen més 

les seves conseqüències. 

Olivia Ehlis Roger 

Estudiant de Global Communica8on Management 

(Blanquerna- URL) i Dret (UOC) 
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