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zy słyszeli Państwo o Grecie Thunberg? Zapewne tak, bo jest o niej
głośno. Szwedzka nastolatka zamiast
chodzić do szkoły, postanowiła zająć się
aktywnym działaniem na rzecz globalnych
zmian klimatycznych. Greta przyznaje się,
że ma zespół Aspergera.
Ta młoda Szwedka dobitnie i bez owijania w bawełnę podkreśla bezczynność polityków w walce z pogarszającym się stanem
naszej planety. Wręcz oskarża przywódców
państw i organizacji międzynarodowych
o brak wystarczających działań zmierzających do poprawy środowiska przyrodniczego Ziemi, czym skazuje kolejne pokolenia
na życie w coraz gorszych warunkach.
Wydaje się, że Greta mówi nie tylko
w imieniu swojego pokolenia, ale także
mieszkańców bogatej Północy, z której pochodzi. A przyznając się publicznie do choroby wspiera osoby z podobnymi zaburzeniami.
Czy Greta swoim działaniem może
wpłynąć na zmianę myślenia polityków
i ludzi w ogóle? Nawet jeśli nie, to jej przekaz jest jasny ‒ stan Ziemi jest w naszych
rękach, to wspólna sprawa i odpowiedzialność. Na pewno ma wsparcie wielu osób,
nie tylko rówieśników. A strajk klimatyczny,
który zapoczątkowała przed szwedzkim
parlamentem, trwa już ponad rok.
Konflikty na linii człowiek-środowisko
są powszechne. Nie trzeba daleko szukać.
Z polskich sporów na tle przyrodniczym
można wymienić choćby przekop Mierzei
Wiślanej, ochronę Puszczy Białowieskiej,
budowę elektrowni atomowej i wiele innych. Każdy pewnie znalazłby przykłady
z własnego otoczenia.
W każdym konflikcie istnieją rozbieżne interesy różnych grup ludzi. Najgorsze,
że w wielu przypadkach przyroda schodzi
w tych konfliktach na dalszy plan. Czy istnieje jakaś granica pomiędzy interesem
człowieka – wygodą, zyskiem, rozwojem
gospodarczym – a wartością, jaką stanowi
przyroda? I czy, to my jesteśmy dla przyrody, czy przyroda jest dla nas?
Życzymy miłej lektury
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