Hei! Har dere det bra?
Vi er studenter på skolen Søster Theodora in Marabá, som ligger i den
nordlige regionen av det brasilianske territoriet, VI ER AMAZON!
Landene våre er alltid varme, men vi er bokstavelig talt i brann nå, og
det er ikke engang St. Johns tid (i juni samles alle rundt et bål).
Skogen vår brenner i flammer, dyrene våre dør, mister hjemmene sine,
sine liv, og alt på grunn av «fremgang». Vi kan ikke forstå hvilken
fremgang dette er og hvem det tjener. Vår største rikdom, som er biologisk
mangfold, lever i sorgdager. Morens natur gråter.
Kjære Amazon, vi beklager at vi har ødelagt deg, at vi har brent deg, at
vi har hugget ned trærne dine, at vi har forurenset elvene dine, at vi har
ødelagt faunaen din. Vi beklager deg. Nå savner vi deg, vi kan bare puste
ved hjelp av masker. Vi verdsetter deg nå, men først etter å ha lært en stor
og verdifull livsviktig lærdom: At noe så naturlig ikke kan selges som om
det var en eiendom.
Vi mennesker verdsetter deg ikke i tide. Hvis vi hadde samarbeidet med
deg i tide, ville du være vakker og strålende i dag. Men vi lar deg ikke
leve. Igjen, vi beklager til deg...
Vi ville ønske at barna og barnebarna våre skulle kjenne elvene sine,
skogene, skjønnhetene deres, men i dag ser vi bare trær på museer, bak
glass. Bare de rikeste har et tre i hjemmet. Vi ser de gamle skjønnhetene
bare i bøkene. Nå vet våre «Great Entrepreneurs» om de felte trærne, om
kraften i naturen, men de vil ikke forbedre noe nå. Etter så mange feil som
er gjort er det ikke tid til å gå tilbake. Vi hadde bare 18 måneder på å snu
situasjonen på planeten*, men vi kunne det ikke.
Igjen vi ber deg om tilgivelse.
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*18 Months to Save the Planet, https://ethical.net/climate-crisis/timelineclimate-action/

