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Mai mult de jumatate dintre tineri considera ca
umanitatea este condamnata pe vecie
Desi nu ar trebui sa te surprinda, un nou studiu arata ca mai mult de jumatate
dintre tinerii adulti cred ca „umanitatea este condamnata” si ca „viitorul este
inspaimantator”, relateaza Playtech.ro
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Sondajul face o legatura puternica intre preocuparile de mediu si inactiunea guvernamentala,
rezultand un sentiment sporit de frica si anxietate in randul adolescentilor si al adultilor tineri.

Umanitatea nu mai are nicio sansa
„Acest studiu prezinta o imagine ingrozitoare a climei, raspandita printre copiii si
tinerii nostri”,a declarat
Caroline Hickman, cercetator care studiaza relatiile tinerilor cu mediul, de la
Universitatea Bath din Marea Britanie si coautor al studiului.
Studiul, publicat in revista Lancet Planetary Health, a chestionat zece mii de respondenti cu
varste cuprinse intre 16 si 25 de ani, in lunile februarie si martie 2021. Participantii la sondaj au
venit din zece tari din America de Nord si de Sud, Europa, Asia, Africa si Australia .
Aproximativ 75% dintre respondenti au spus ca „viitorul este inspaimantator”, in timp ce aproape
40% au spus ca ezita sa aiba copii. Sondajul a constatat, de asemenea, ca cei care traiesc in

tarile mai sarace sunt mai susceptibili sa fie preocupati de schimbarile climatice, in ciuda faptului
ca au contribuit cel mai putin la acestea
Multi dintre respondentii la sondaj au sugerat ca inactiunea guvernamentala este de vina pentru
problemele cu care se confrunta omenirea, aproximativ 58% dintre participanti spunand ca
guvernele lor ii tradeaza.
Acest numar a fost de pana la 77% pentru Brazilia, unde presedintele autoritar de extrema
dreapta Jair Bolsonaro a permis despaduririle tropicale amazoniene.

Schimbarile climatice vor duce la suprapopulare: scenariul sumbru care va
avea loc pana in 2050
Schimbarile climatice au luat o turnura aproape iremediabila. Cresterea nivelului apelor, lipsa apei
si diminuarea productivitatii culturilor agricole sunt doar cateva dintre efectele care ar duce la un
scenariu sumbru pana in anul 2050.
Acestea ar putea forta 216 milioane de persoane sa migreze in interiorul aceleiasi tari pana in
2050, arata un raport publicat recent de Banca Mondiala.
Playtech.ro
ADRESA: http://crct.ro/nyrc

