REFLEXIONS

COM ENS PREPARAM PER A AFRONTAR EL
MOMENT PRESENT I UN FUTUR AMENAÇADOR?
Entre els anys 2020 i 2030 haurem deslligat una reacció en
cadena irreversible que escaparà tot control humà i que
segurament posarà fi a la nostra civilització tal com la
coneixem. Queda molt clar el que la ciència pensa del canvi
climàtic. Ara començam a educar sobre com t'afectarà a tu: la
teva seguretat, les teves finances, el teu menjar, la teva vida.
Els joves han dit basta a la destrucció del planeta.
Estan demanant solucions, esperança i acció ara.
Ells estan liderant avui la lluita contra el caos climàtic global,
a través de l'acció climàtica, protegir a la pròxima generació i
prendre mesures radicals.
Estan dissenyant el seu futur aprofitant la seva sorpresa, la
seva creativitat i la seva capacitat de treballar junts, per a
construir un món més just.

"Vivim en un món estrany,
on els nins han de sacrificar la seva educació per a protestar
contra la destrucció del seu futur"

A l'escola no ens estam preparant per el futur que ve.
Ens estam preparant per a exàmens, universitats i
treballs que ens separen del món en què vivim.
El que he d'aprendre ara és com viure
en aquest embolic que hem creat.
Que ens ajudarà a sobreviure en aquests temps difícils
sense perdre la humanitat?
Hi ha gent que diu que hauria d'anar a escola en comptes de fer vaga.
Hi ha gent que diu que hauria d'estudiar per a convertir-me en una científica
especialitzada en el clima per a poder "resoldre la crisi climàtica".
Però la crisi climàtica ja s'ha resolt. Ja tenim tots els fets i les solucions.
L'única cosa que hem de fer és espavilar i canviar.
I per què hauria d'estudiar amb els ulls posats en un futur que aviat ja no
serà, si ningú està fent res per a salvar-ho?
I quin sentit té aprendre fets dins del sistema escolar quan els fets més
importants que ens ofereix la millor ciència d'aquest mateix sistema escolar
no signifiquen absolutament res per als nostres polítics i la nostra societat?
Greta Thumberg
“Desafortunadament, a massa països, l'educació es redueix a l'objectiu de
produir una força laboral qualificada, i els plans d'estudi i els programes
d'estudi es basen en proves estandarditzades. Tals sistemes soscaven
l'ensenyament i l'aprenentatge i el propòsit de l'educació; no construiran
una ciutadania activa o pensament crític o comprensió d'una àmplia gamma
de preocupacions i experiències humanes. Els plans d'estudi i els materials
d'ensenyament i aprenentatge han de revisar-se i millorar-se urgentment
per a abordar la crisi ambiental i brindar a tots els alumnes les habilitats i el
coneixement necessaris per a la justícia climàtica”.

Quan mir al meu voltant, m'adon que ara mateix els adults no poden
liderar el canvi, només acompanyar als joves.
Quan veig els valors de consumisme, egocentrisme, acumulació i
competició, valors sobre els quals les dues generacions anteriors han
construït el sistema en el qual intentam no ofegar-nos avui dia, i
després veig les mostres de solidaritat, consciència col·lectiva i empatia
que brillen en els ulls dels joves d'avui dia, em sembla que encara ens
queda tot per aprendre de vosaltres.

Els joves ens estam mobilitzant
perquè vosaltres els adults desperteu.
Els joves estam fent això perquè poseu les vostres diferències a
un costat i comenceu a actuar com ho faríeu en una emergència.
Els joves estam fent això perquè volem recuperar les nostres
esperances i els nostres somnis.
Això és una emergència. Això és un crit de socors. La nostra casa
s'està incendiant. Tractau la crisi climàtica com la crisi greu que
és i donau-nos un futur als joves. Les nostres vides són a les
vostres mans. Gairebé ningú fa res, però el nostre futur està en
perill. Hem d'actuar. Cada persona compta.
És l'hora de rebel·lar-se. Greta Thumberg
En qüestió de setmanes, molts governs, individus i sectors privats s'han unit per
a enfrontar la pandèmia global.
L'esforç de mobilització massiva que estam veient a tot el món que està
combatent la COVID-19 és exactament el nivell d'urgència que necessitam per
enfrontar la major amenaça de salut pública i justícia social del nostre temps: la
crisi climàtica.

“Ens agradi o no, el món ha canviat.
Es veu completament diferent ara de com es va fer fa uns mesos.
Pot ser que mai torni a veure's igual.
Hem de triar un nou camí a seguir "
“Si la crisi del coronavirus ens ha demostrat una cosa,
és que la nostra societat no és sostenible.
Si un sol virus pot destruir economies en un parell de setmanes, demostra
que no estam pensant a llarg termini i no tenim en compte els riscos”.

ARA
És hora que desafiem la història que s'ha escrit per a nosaltres. Això és més
gran que la política. Més gran que les fronteres imaginàries. Més gran que el
medi ambient. Més gran que la fosa del gel i l'augment de les marees. La crisi
climàtica és més gran que qualsevol de nosaltres. Per això ens portarà a tots.
El moment en el què estam és massa urgent per a ser definit per la història
que el canvi només prové de l'ONU, els polítics i els activistes. Necessitam
somiar en gran i actuar sense por. Necessitam estudiants, artistes,
empresaris, atletes, mares, guerrers i mestres, per a reclamar el nostre
poder, per a donar forma al futur. Tots tenim un paper que exercir,
independentment de qui sigui, d'on és o què fa. Davant una crisi que
amenaça tot el que estimam, mai hi ha hagut un moment més unificador. Si
ho feim o no, depèn de nosaltres.

EL TEMPS ÉS ARA.
Ara és hora de donar-lis una oportunitat als idealistes, és hora d'escoltar a
Thunberg, Attenborough i Monbiot, als eco-manifestants i eco-pioners, és
hora de parar esment als regeneradors i agroecologistes, als vaguistes
escolars i els defensors de la terra. Són els gentils herois del nostre temps.
Satish Kumar
David Attenborough and Greta Thunberg's plea for the planet - YouTube
Edat: 94 i 17 anys
Greta Thunberg y George Monbiot contra la crisis climática - YouTube
Edat: 17 i 57 anys

**

VÍDEOS
Joves inspirant

BENDINAT FOR FUTURE
https://youtu.be/b0KcwF9yDdk
grup 16 anys
*
Sand Castle (ecological breakdown through the eyes of a 13 year old) YouTube
edat: 13 anys

Our future has to prioritise climate justice | Lucy Gray |
TEDxYouth@Christchurch - YouTube
edat: 12 anys
TEDxGreatPacificGarbagePatch - Charlotte Weir - Lets Work for Solutions YouTube
edat: 7 anys
IMAGINE THE FUTURE with Xiye Bastida - YouTube
EDAT: 18 anys
“Seven” (subtitled) on Vimeo
grup de 7 anys

