Cap nen sense el caliu d’una llar
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El Dia del Medi Ambient ens hem de replantejar quina relació
tenim amb la naturalesa i refermar el nostre compromís amb el
medi ambient. Com a entitat d’atenció a la infància, considerem
fonamental transmetre la importància del medi ambient a les
generacions més joves perquè tinguin un futur digne i pacífic.
l
5 de juny celebrem el dia
internacional del medi ambient. No
cal dir que és una data significativa per
repensar a fons la nostra relació amb
la naturalesa.

E

la mainada, hem de ser capaços
de transmetre aquesta sensibilitat
ecoètica a les noves generacions i
vetllar perquè també elles puguin viure
i fruir d’aquest planeta.

Totes les organitzacions responsables
han assumit el seu compromís amb
el medi ambient. Nosaltres, també.
No podem viure d’esquenes a la
crisi climàtica i fer veure que no ens
afecta. Ens afecta ja ara, però encara
més en el futur. Precisament perquè
nosaltres tenim com a focus d’atenció

Afortunadament
les
generacions
més joves han rebut una educació
mediambiental a l’escola i estan més
sensibilitzades que les persones
grans. Això és una excel·lent notícia
perquè pot canviar moltes actituds.
Amb tot, els científics ens recorden
que l’acceleració del canvi climàtic és

un fet i que cal canviar d’estil de vida,
de producció i de consum, per poder
garantir un futur digne i pacífic per a
tothom.
Els objectius de desenvolupament
sostenible fixat per l’ONU en l’agenda
2020-2030 són molt presents en la
nostra organització. Volem contribuir
a fer-los realitat. No podem prestar
atenció a tots disset, però sí que podem
fixar el nostre compromís amb aquells
que afecten directament l’educació,
la sostenibilitat, el compromís social i
mediambiental.
La prohibició del treball infantil
és, en la història d’Europa, una
conquesta molt tardana.
Cal un canvi rotund de valors, una
mena de conversió espiritual dels
ciutadans, una presa de consciència
del nostre paper en el món i això vol dir

És bo fer memòria de les
conquestes de drets que s’han
assolit per persistir en la lluita
a favor d’un món més just i
equitatiu per a tots els infants.
canviar moltes inèrcies i pràctiques del
passat. ¿Hi estem preparats? ¿Ens fa
por? ¿Tenim imaginació per canviar el
nostre estil de vida?
Valors com sobrietat, austeritat,
compassió, comunitat han de ser
recuperats de bell antuvi i deixar enrere
el consumisme compulsiu i irracional
i virar cap a l’economia circular i el
consum conscient. Tot això ho podem
fer i ja ho estem fent, però cal no perdre
l’esperança i lluitar contra el pitjor dels
dimonis: el desànim.

