KONKURS PLASTYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Wspólne budowanie przyszłosci:
Położyć kres trwałemu ubóstwu,
szanować wszystkich ludzi i
naszą planetę

Rosnące nierówności i łamanie praw
człowieka stały się jeszcze bardziej
widoczne w czasie pandemii. Wiele osób
straciło możliwość pracy, a także ma
utrudniony dostęp do ochrony zdrowia.
Ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie są
narażeni na największe ryzyko i cierpią
najbardziej wskutek zmian klimatycznych.
Dotkliwe susze przynoszą głód a intensywne powodzie niszczą pola uprawne,
prowadząc do utraty środków do życia i pogłębienia ubóstwa. Osoby te często
mieszkają w domach o niskim standardzie, w groźnym dla zdrowia
środowisku, obok wysypisk śmieci lub w niebezpiecznych obszarach wzdłuż
górskich krawędzi czy bagien. W czasie katastrof ekologicznych oni jako
pierwsi są narażeni na utratę domów, a ich życie może być zniszczone.

Rozpoczyna się odbudowa świata po pandemii. Ludzie żyjący w skrajnym
ubóstwie nie chcą powrotu do przeszłości i odbudowania tego, co było
wcześniej. Zamiast tego proponują budowanie lepszej przyszłości.
Budowanie przyszłości oznacza zmianę naszych relacji z naturą i
zaprzestanie dyskryminacji, której doświadczają ludzie żyjących w
ubóstwie. Wymaga oparcia się na prawach człowieka, które stawiają
ludzką godność na pierwszym miejscu. Budując przyszłość musimy
pozwolić na dzielenie się bogactwem, jakim jest mądrość, energia i
zaradność ludzi żyjących w ubóstwie, dzięki czemu będą mogli przyczynić
się całej Planecie
Budując przyszłość, pracujmy razem w solidarności z najsłabszymi i tymi,
którzy zostali wykluczeni! Bądźmy zdeterminowani w realizacji naszego
celu, aby położyć kres trwałemu ubóstwu, szanować wszystkich ludzi i
naszą planetę.

Znaleźliśmy się na rozdrożu. Pandemia COVID-19 zmusiła nas do
zatrzymania się i zastanowienia jak położyć kres ubóstwu i zbudować świat
sprzyjający włączeniu społecznemu, oparty na zgodzie z naturą. Jest to
wyjątkowa okazja, by zebrać odwagę do myślenia i działania w inny sposób.

*
17 października - obchodzony od 1987 roku jako Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy, ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako Międzynarodowy
Dzień Walki z Ubóstwem, promuje dialog i zrozumienie między ludźmi w ubóstwie a ich lokalnymi społecznościami i ogółem społeczeństwa. „To okazja do uznania wysiłku i
zmagań ludzi żyjących w ubóstwie, szansa, aby ich obawy zostały wysłuchane i moment, by zrozumieć, że biedni ludzie są na czele walki z ubóstwem”. (Narody Zjednoczone,
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego, A/61/308, ust. 58).

