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Jak mamy dziś chronić Ziemię?

Ziemię czyli glebę, zasoby
geologiczne czy bogactwa
naturalne, ale nie tylko...

Jak chronić wodę: jeziora, rzeki,
morza i to, co tam żyje? 

Jak chronić powietrze przed
zanieczyszczeniami? Jak
produkować czystą, bezemisyjną
energię? 

 

Nasze cztery żywioły: ziemię, wodę,

powietrze i ogień - wszystko co
posiadamy, poddaliśmy ogromnej
antropopresji.
 

Pierwszym zadaniem przed którym
stoimy, jest zdefiniowanie tego jak
oddziałujemy na każdy z tych
żywiołów, by móc je chronić.

Pewnego dnia nasz świat odwiedził starożytny
egipski Skarabeusz. Przyniósł ze sobą
informacje, które różnią się od tego, czym
codziennie jesteśmy bombardowani przez
środki masowego przekazu i reklamy.
Powiedział tak:
- Masz już wszystko, jesteś już na swoim
właściwym miejscu. Nie musisz niczego
podbijać. Musisz tylko zrozumieć istniejące
współzależności. I działać.. Możesz mnie nękać,
niszczyć lub iść obok mnie...W czterech
kolejnych krokach odkryjesz wiedzę, która
pozwoli Ci zrozumieć możliwą transformację
współczesnego świata i moc czterech żywiołów.

TAJEMNICZY
PRZYBYSZ -
SKARABEUSZ

Żywioł Ziemi to okazja do stawiania pytań o to,
co jest najważniejszym zagrożeniem dla
ochrony powierzchni ziemi? Dzisiaj ponad 50%
ludności mieszka w miastach. Miasta w
niektórych częściach świata przeżywają bardzo
gwałtowny rozwój. Do miast rocznie, także 
z powodu zmian klimatycznych, migruje wiele
milionów ludzi. Największym zagrożeniem jest
więc gwałtowna urbanizacja. Ludzie
mieszkający w miastach mogą wywierać
ogromny wpływ na ekosystemy swoim
zachowaniem, przyzwyczajeniami i dążeniami.
Dziś niektóre miasta mają ponad 20 mln
mieszkańców i  są porównywalne z niedużymi
krajami. Panuje w nich, wywierana przez media
i reklamy, ogromna presja na konsumpcję
zachęcająca do ciągłego kupowania, a tym
samym korzystania z zasobów Ziemi jak 
z supermarketów: bez ograniczeń. Wzorce
takiego postępowania mają granice, których
zaczynamy dotykać.

ŻYWIOŁ ZIEMI

Żywiołowi ognia, przypisaliśmy to, co z ognia
powstało miliony lat temu, a co dzisiaj bez
umiaru eksploatujemy: zasoby mineralne 
i naturalne Ziemi. Eksploatacji zasobów
towarzyszą takie zjawiska jak klątwa zasobów
czy niesprawiedliwość międzypokoleniowa.
Dążenie do bogactwa za wszelką cenę
powoduje największe nierówności społeczne. 
i wyzysk. W konsekwencji z powodu dewastacji
środowiska i zmian klimatu ludzie migrują  do
imiejsc, które wydają im się bardziej
bezpieczne.
 
 

ŻYWIOŁ  OGNIA

O PROJEKCIE

Żywioł powietrza musimy chronić przed emisją
dwutlenku węgla z działalności człowieka. Im
więcej spalamy paliw kopalnych, tym więcej
jest tych emisji, tym więcej zmian
klimatycznych. Tej dialektyki, współzależności
nie potrafimy na razie odwrócić. Im więcej
spalamy węgla, tym więcej topnieje lodowców 
i czap lodowych w Arktyce i na Antarktydzie.
Nie potrafimy tego zatrzymać.

ŻYWIOŁ POWIETRZA

Woda to życie. Ochrona życia czyli
bioróżnorodności, we wszystkich ekosystemach,
ze szczególnym uwzględnieniem lasów i
oceanów, które pochłaniają część emisji
dwutlenku węgla z powietrza, powinna być
naszym priorytetem. Często też zapominamy,
że 70% słodkiej wody wykorzystujemy w
rolnictwie, do produkcji żywności dla 7 mld
ludzi. Wodę trzeba oszczędzać.
 
 

ŻYWIOŁ  WODY


