NOTA DE PRENSA
"SE COIDAS O PLANETA, COMBATES A POBREZA"
As ONG católicas polo desenvolvemento están promovendo unha campaña
sobre o coidado da Creación para impulsar hábitos de consumo máis sostibles.
Cáritas, Manos Unidas, Confer e Redes uniron os seus esforzos en defensa dun
modelo de desenvolvemento distinto: xusto, solidario e sostible.
(Os materiais da campaña están dispoñibles en www.enlazateporlajusticia.org)
Inspiración da Laudato Sí
A encíclica Laudato Sí supón, unha invitación a reflexionar e a participar nunha
auténtica ecoloxía humana, porque "non hai dúas crises separadas, unha ambiental e outra
social, senón unha soa e complexa crise socio-ambiental" e, ademais, é "unha chamada a
responder ao grande desafío que formula a crise económica, social e ambiental que hoxe
ameaza ao planeta e á humanidade, onde os pobres son as principais vítimas".
Esta campaña propón como principal obxectivo sensibilizar á comunidade eclesiástica
e a toda a sociedade sobre as consecuencias que o modelo de desenvolvemento actual e os
nosos estilos de vida teñen sobre o planeta e, dun xeito máis fondo, sobre as persoas máis
vulnerables.
Outra das metas da campaña é a de propiciar un cambio nos modelos de vida persoais
e comunitarios, e nas decisións políticas para contribuír, desde varias esferas, a construír unha
sociedade solidaria e un planeta habitable para todos os pobos, non só hoxe, senón pensando
no mañá, e nas xeracións futuras.
As causas do problema
O modelo de desenvolvemento económico, baseado no crecemento do consumo,é
insostible co ritmo e a capacidade do planeta. Xera desigualdade social e quebranta os
dereitos das persoas máis vulnerables, especialmente naqueles países menos desenvoltos
que padecen a loita global polos recursos naturais que son considerados estratéxicos.
Engádese o feito de que a cidadanía mantén uns valores construídos en torno ao
consumo e á posesión de bens materiais. Ademais, aínda que parecese que o coidado do
planeta está na axenda política e, malia o esforzo realizado polo Acordo de París na COP21,
as entidades que integran "Enlázate pola Xustiza" ven necesario un verdadeiro compromiso por
parte dos axentes con poder político e económico.
A película "ANTES QUE SEA TARDE" de Martín Scorsese e Leonardo Di Caprio coa
charla-coloquio que impartirá D. Francisco Díaz-Fierros, axudaranos a facer unha reflexión
fronte as consecuencias do cambio climático e cal debe ser a nosa postura fronte a esta
realidade que está provocando inxustiza, migracións masivas e empobrecemento das
poboacións máis desfavorecidas.
Temos que tomar conciencia de que a ecoloxía non é unha moda: É DEFENSA DA
VIDA e como di o papa Francisco, "temos que coidar a CASA COMÚN".

