
Les Generacions Sense Futur exigim justícia davant l'Emergència Climàtica.  

Les generacions al poder estan robant el nostre futur.  

Les nostres societats es troben en una situació d'emergència social a causa de les creixents               
extincions, el col·lapse climàtic i altres danys socioambientals. És urgent posar fre al creixement              
il·limitat en un planeta finit. Davant d'aquesta situació, nadons, nens i joves ens trobem              
condemnats a una dura inestabilitat social i ecològica. Quin sentit té planejar un futur?  

L'emergència climàtica és innegable. Segons l'últim informe del Panell Intergovernamental del           
Canvi Climàtic ens queden només 11 anys per evitar la catàstrofe climàtica i limitar la pujada de                 
la temperatura mitjana mundial a 1,5 oC. Ens trobem en una situació d'emergència mundial en               
la qual les generacions al poder no estan a l'altura de donar solucions contundents.  

Els que més gasos emeten són els que més es lucren d'això; i els que més patim les                  
conseqüències d'això vivim a mercè del seu lucre. No tot val per plantar-li cara a aquesta crisi.                 
Volem alertar de l'amenaça de les falses solucions. Els veritables problemes són la manca              
generalitzada d'honestedat i voluntat política, educativa i mediàtica, i no la manca de sortides.  

La por no ens ha vençut. No ens resignem al desastre. En els últims mesos, joves de tot el món                    
han alçat les nostres veus davant aquesta amenaça. Han decidit sortir als carrers, cada              
divendres, per exigir el dret de tots els éssers vius la vida digna, el nostre dret a poder                  
pensar-nos sense imaginar-nos fugint d'onades de calor extremes, huracans o inundacions.  

Ens atrevim a parlar d'emergència climàtica. Ens atrevim a dir el que no es vol sentir. Volem la                  
vida. Perquè som generacions globals sense futur, alcem les nostres veus perquè no podem              
somiar el nostre futur més proper fora d'un malson. Ens aixequem per lluitar per tenir-lo.  

SENSE PLANETA, NO TENIM FUTUR. 
VOLEM LA VIDA.  


