Todos os adultos dizem: “As crianças são o futuro.” Mas
se não há futuro – então o que resta para as crianças?

Juntar-se a nós e ajudar-nos é incrivelmente fácil.

Niklas, 13 anos
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Um mosquito não pode fazer nada contra um rinoceronte
mas mil mosquitos em conjunto podem fazer com que um
rinoceronte mude a sua direcção. Jule, 13 anos
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Porque é que os adultos ignoram o problema do CO2?
As árvores andam a poupar C02 há milhões de anos! É
melhor despacharmo-nos e plantarmos o maior número
de árvores possível. Alina, 11 anos
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Se algumas crianças plantarem algumas árvores, uma
só árvore pode não mudar muita coisa, mas se todas
as crianças do mundo, em conjunto, plantarem árvores,
então podemos mudar o mundo. Antonia, 12 anos
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Inscreve-te, no nosso site, para participares numa
academia perto de ti.
Ajuda-nos a organizar uma academia com crianças
da tua cidade.
Torne-se membro desta Inicativa criada por Crianças
a nível mundial.
Começa um clube na tua escola.
Inscreva-se para patrocinar um Embaixador para a
Justiça Climática por 25€ por mês.
Pode doar dinheiro para adquirirmos mais árvores!
Por cada 10 € recebidos, plantamos 10 árvores com
organizações parceiras na Namíbia, Costa Rica, no
Congo, no Equador e na Malásia. Receberá um
certificado para ter a certeza que as árvores foram
plantadas
Apoie-nos através da sua Organização.
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Nós, as crianças, escrevemos o livro “Árvore por Árvore”
onde esse pode aprender tudo sobre o nosso trabalho.
Wangari Maathai, Peace Nobel Price Laureate, supports 12-year-old Eugene from Haiti.
Eugene and her friends will plant 1 million trees in every country of the world.
You too can join the children on their quest for climate justice.
Visit www.plant-for-the-planet.org

Eugene (Haiti) com
Wangari Maathai
(Kenya)

Maiken do Botswana
com S.A.R o Príncipe
Alberto do Mónaco

www.plant-for-the-planet.org
www.facebook.com/plantfortheplanet
9 de Dezembro de 2009,
em frente à Chancelaria em
Berlin.
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Contactos:
Plant-for-the-Planet Foundation
Lindemannstr. 13
82327 Tutzing, Alemanha
info@plant-for-the-planet.org
Tel.: +49 (0)8808 9345
Conta de Doações:
Plant-for-the-Planet
Nr de conta 212 0000 212
Code de banque 251 205 10 Sozialbank

Agora, nós as
crianças queremos 		
salvar o mundo.
Uma iniciativa das crianças que
reivindica Justiça Climática.

Nós, as crianças, também queremos um futuro.
Para muitos adultos, o futuro representa mais 20 ou 30
anos de vida; mas para as crianças, representa 80 ou
90 anos. Se o nível do mar subir 1, 2 ou 3 metros, será
uma questão de sobrevivência para nós, crianças; para
os crescidos, pode representar unicamente um questão
académica. Max, 12 anos

Como uma família mundial, estamos a plantar árvores para uma justiça climática.

Não é com conversa que os glaciares param de derreter.
A iniciativa estudantil Plant-for-the-Planet foi lançada
em 2007 e foi impulsionada por um estudante de 9
anos de idade chamado Félix, através de um trabalho
para a escola sobre o aquecimento global. Graças a
esse trabalho, o Félix acaba por conhecer a história da
ambientalista queniano e também Prémio Nobel da Paz
Wangari Maathai que plantou 30 milhões de árvores ao
longo de 30 anos. No fim da apresentação do trabalho,
Félix imagina um futuro no qual crianças de todo o mundo
plantariam 1 milhão de árvores em cada país do mundo.
Uma árvore retira 10kg de CO2 do ar por cada um ano de
vida e um total de 3 toneladas de CO2 durante todo o seu
tempo de vida. Assim, para nós, cada árvore é o símbolo
da justiça climática.
Nós, as crianças, queremos mostrar que todos nós podemos fazer algo pelo nosso futuro e que, juntando-nos
como uma família mundial, é possível resolver problemas
globais.
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Não é justo que as pessoas que vivem nos países mais
ameaçados pelo aquecimento global sejam também
aqueles que menos contribuem para ele. Um cidadão dos
Estados Unidos da América emite, em média, 20 toneladas de C02 para a atmosfera a cada ano, um Europeu
emite 10 toneladas, um Chinês emite 4 e um Africano
menos de meia tonelada.
Para prevenir que a temperatura média global aumente
mais do que 2 ºC, todos os humanos juntos não podem
produzir mais do que 600 mil milhões de toneladas de CO2.
Nós as crianças pedimos que:
1. Esqueçam o carbono. Toda a tecnologia para a vida
sem CO2 já existe.
2. Se distribuam os 600 mil milhões de toneladas de
CO2 de maneira igual entre todos os humanos com
1,5 toneladas de CO2 por cabeça por ano. Quem
quiser mais, paga mais.
3. Se plantem um bilião de árvores como um armazenamento adicional de carbono. Tem suficiente espaço
na terra.

20 de Agosto de 2009, Coreia do Sul: “Todos os que querem plantar um milhão de árvores no seu país, venham para o palco!“

As Academias da Plant-for-the-Planet.
Durante as nossas academias, nós informamos outras
crianças sobre a crise climática e cidadania global e
incitamo-las a tornarem-se também Embaixadores
pela Justiça Climática. Mostramos que todos podem
assumir a responsabilidade e podem contribuir activamente para moldar o futuro organizando festas em que
se plantem árvores, fazendo discursos, e encorajando
outros a participar.

Uma Iniciativa e uma Fundação das Crianças.
A nossa Fundação é governada por um grupo de crianças e é suportada por adultos. Actuamos a nível mundial em mais de 70 países. Esperamos até 2020 incitar
um milhão de crianças, graças a 20 000 academias,
a tornarem-se Embaixadores pela Justiça Climática.
Como uma grande rede de cidadãos globais, podemos
mudar o mundo!

Todos juntos, trabalhamos e plantamos!

