Nosaltres, la gent jove d’arreu del món , us convidem a compartir la responsabilitat de tenir cura
del Planeta.
Som conscients dels reptes mediambientals als quals s’enfronta el nostre Planeta. Algunes
persones diuen que la solució són els diners; d’altres que la intel·ligència. Una llar que ha estat
deteriorada en el temps i que té un futur insegur i inestable. Si volem estar protegits dels canvis
mediambientals, nosaltres mateixos hem de dur a terme aquestes accions i assumir
responsabilitats.
Si no és ara, quan serà? Si no ho fem nosaltres, qui ho farà?
Proposem:
1. Sensibilitzar i informar les persones sobre l’ús eficient i responsable de l’aigua, l’energia i els
recursos biològics i minerals, tot millorant així els nostres propis hàbits de consum com també
els de tothom.
2. Reduir, amb la finalitat d’aturar, la contaminació de l’aigua, amb el suport i l’acció del govern,
de les empreses, dels agricultors i d’altres entitats.
3. Informar i estimular la gent per tal que redueixi les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle, mitjançant l’ús de totes les energies renovables accessibles i disponibles, i
comptant, quan sigui possible, amb el suport del govern per a accions que tothom pugui posar
en pràctica.
4. Estimular una agricultura sostenible, conscient i menys impactant socialment i
ambientalment, sense agrotòxics ni transgènics, promoure l’educació rural per posar en pràctica
maneres més eficients d’ús de recursos, assegurar la seguretat alimentària i, en alguns països,
evitar els incendis forestals durant la preparació del camp.
5. Tenir cura del medi ambient, enfortir i aprofundir els projectes d’educació, invertir en la
participació dels joves i en les seves capacitats de presa de decisions, informar-los sobre
educació ambiental i transformar comunitats i escoles en comunitats d’aprenentatge i també
exigir que el medi ambient sigui respectat.
6. Crear grups ecològics, en escoles i comunitats, que protegeixin, preservin i valorin la
biodiversitat, tenint cura dels ecosistemes per contribuir a la sostenibilitat de la biosfera, tot
reduint les deixalles i fent servir els recursos naturals de manera racional.
7. Fomentar el consum adequat i la política de les 5 R (reflexionar, rebutjar, reduir, reutilitzar i
reciclar) mitjançant la publicitat informativa, adoptar-lo en la vida diària, i constituir així
societats i estils de vida sostenibles.
8. Reduir l’ús d’energies no renovables, conscienciant i mobilitzant la societat sobre l’ús de
mitjans de transport ecològics, tot respectant els canvis que aquestes noves actituds portaran.
9. Implementar perspectives i valors ambientals, a fi de millorar el punt de vista de la gent, per
estimular amb això una ciutadania activa.
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