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Suntem aici să spunem adevărul verde în față. Suntem aici să găsim 

soluții pentru toate generațiile. 

Să punem bătălia contra schimbărilor climatice, justiția socială și 

noua economie verde în centrul deciziei politice. 

Nu mai e timp de pierdut! Am uitat gustul roșiilor bunicii în timp ce 

mâncăm toxine de pe rafturi.Temperaturile tot mai mari ne ard nu 

doar pielea, ci întregul nostru sistem imunitar. Respirăm cancer din 

aerul orașelor noastre asasinate de betoane, de trafic și de gunoaie. 

Urgența climatică va impune și în România  un nou mod de a decide, 

produce, consuma și partaja. 

Democrația nu trebuie să mai fie o formă fără fond. Un spațiu închis 

care reproduce mereu aceleași modele de guvernare inspirate de 

fantasma partidului-stat. În care politicieni vechi, încremeniți în 

proiectul propriei lor parveniri și a disputelor fără miză colectivă, 

dictează asupra a milioane de destine. 

Prea puțini decid pentru cei mulți, în defavoarea acestora. 

Economia, banii trebuie să slujească vieții, nu profitului cu orice preț. 

Felul în care producem, consumăm și partajăm  trebuie readus în 

interiorul unei relații prietenoase cu natura și cu toți oamenii. 

Munca ieftină nu poate produce dezvoltare durabilă.Trebuie să legăm 

repede salariul minim de coșul minim de consum pentru un trai 

decent.  

Privatizarea profiturilor și socializarea pierderilor nu trebuie să mai fie 

filosofie de guvernare în România. 



Resurse de toate felurile, financiare, economice, naturale, sunt 

dirijate politic, preponderent  în interesul unei minorități iresponsabile 

social și ecologic. 

Prea mulți bani publici se risipesc  în câteva buzunare private. Banii 

publici trebuie readuși în circuite publice. Avem nevoie de mai multe 

spații și bunuri comune, respectând toate inițiativele economice 

private prietenoase cu mediul și corecte cu cei care produc 

plusvaloare. 

Cei care fură, poluează, speculează trebuie să plătească, iar statul 

trebuie să colecteze toți acești bani. 

Trebuie să ne apropiem de media europeană în privința proporțiilor în 

care taxăm munca și capitalul. 

Sănătatea și educația pot beneficia de banii necesari dacă punem 

ordine în finanțele publice. 

Nu mai putem amâna tranziția verde fără să punem în pericol dreptul 

la viitor al generațiilor care vin. 

Orice întârziere pe acest drum nu ne va scapa de sărăcie ( materială, 

energetică, ecologică). Dimpotrivă, ne va adânci în ea. În primul rând 

pe cei mai vulnerabili dintre noi. 

Problemele și crizele care vin, una după alta, nu sunt cauzate de 

necesitatea obiectivă a tranziției verzi, ci de ritmul nepotrivit în care 

are loc această tranziție. 

E timpul să ieșim din cercul vicios al îndatorării scumpe care va 

condamna generații întregi la austeritate. 

E timpul să încurajăm accesul cât mai multor oameni la energie din 

surse regenerabile.  

E timpul ca tinerii de azi să fie implicați în decizia majoră asupra 

societății în care vor trăi ca adulți. 

Viitorul dramatic scurtat nu poate fi o opțiune pentru nimeni! 



Suntem aici să renaștem speranța! Suntem aici să construim 

împreună comunități bazate pe încredere. O societate justă în care 

demnitatea fiecăruia este condiție pentru respectarea demnității 

tuturor. 

Vă așteptăm alături de noi pe toți cei care vreți o țară sănătoasă, un 

viitor sigur pentru voi, copiii și părinții vostri, aici în România! 

Cu Verde Nimeni Nu Pierde! 
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