Reclaim Conservation
Activistes i comunitats contra els mites sobre la conservació
Existeixen innombrables definicions del terme “conservació ambiental” i centenars d’ideologies i
mètodes que s’utilitzen arreu del món per tal de conservar els hàbitats i la seva biodiversitat. Però
actualment, no hi ha dubte que els esforços de conservació estan fracassant. Mentre que les
inversions a gran escala a favor de la conservació no deixen d’augmentar mundialment; els resultats
positius d’aquestes inversions brillen per la seva absència. De fet, la crisis de l’extinció d’espècies, la
destrucció de l’hàbitat i el cavi climàtic no fan sinó augmentar, suposant així amenaces terribles per
a la natura.
Les institucions per la conservació predominants cada cop s’inspiren més, i fins i tot depenen
directament, en/de els negocis comercials. El fet que aquestes ONG formin part de les institucions
econòmiques dominants es contradiu amb la seva habilitat (i intenció) de portar a terme accions
efectives contra la causa primària de la degradació ambiental - que s’origina indiscutiblement de
l’explotació capitalista descontrolada acompanyada per corrupció, estats nació fracturats i una crisis
puixant del lideratge mundial. Aquestes grans ONG no poden pas lluitar contra els sistemes
opressors dominants, perquè ja n’hi formen part. En ignorar el panorama general i la causa real dels
problemes que diuen voler abordar i en oferir solucions superficials i hipòcrites, les grans ONG
estant malmetent el nostre món. Això s’explica perquè mentre controlen la gran majoria de recursos
i finançaments destinats a recolzar -almenys aparentment- esforços de conservació, no
aconsegueixen enfocar aquest recursos ni aquest finançament on més es necessita i per tant tampoc
assoleixen cap canvi significatiu ni cap resultat positiu.
Per tal de justificar el seu fracàs, aquestes institucions han construït discursos que culpen les
comunitats locals de ser cobdiciosos destructors de la natura o bé salvatges ignorants sense prou
intel·ligència o motivació per treballar en la preservació del seu propi medi ambient. A la natura se
l’hi ha atribuït un valor econòmic, i als locals se’ls ofereixen “compensacions” econòmiques amb
l’objectiu d’assegurar-se que no interfereixen en el treball de les tot-poderoses ONG. Mentrestant,
l’activisme Grassroots (basat en les comunitats) i les noves i radicals aproximacions a la conservació
estan sent satanitzades i acusades d’interposar-se en la feina dels “conservacionistes reals” (és a
dir, les grans ONG). D’aquesta manera s’impedeix que la gent se n’adoni del potencial real dels
activistes per crear una nova realitat. S’està evitant que el finançament arribi tant als
conservacionistes com als activistes comunitaris per garantir que les elits mantinguin el control, i al
mateix temps en aquells prou ben posicionats per desmantellar l’inefectiu i perjudicial status quo
se’ls impedeix accedir als recursos i les oportunitats necessàries per portar a terme un canvi
veritable.
Aquesta situació ha de canviar. Reclaim Conservation, a través el treball activista amb les
comunitats, denunciants i cossos policials, a través de l’acadèmia i els mitjans de comunicació socials
i de massa, demostrarà i informarà a la gent que:
La conservació és activisme
La conservació està en contra de la corrupció
La conservació està en contra de qualsevol tipus de discriminació
La conservació està en contra de l’explotació capitalista i de dretes
La conservació és compassió
Sinó, la conservació no funcionarà pas!

www.reclaimconservation.org, reclaimconservation@gmail.com

