PoCOVIDowa rzeczywistość
Kryzys związany z pandemią koronawirusa to kryzys praw dziecka. Dla młodych ludzi, skutki pandemii mogą być niezwykle dotkliwe: począwszy od zaburzenia rytmu nauki, przez poczucie osamotnienia, po niepewność związaną z promocją do następnej klasy czy zdobyciem wymarzonej pracy.
W dzisiejszych czasach wydaje się zupełnie normalne, że młodzież nie ma poczucia kontroli i wpływu na swoją przyszłość. Jeśli chcemy kreować lepszą przyszłość, musimy wsłuchać się w głos
młodych. Musimy wspólnie wyobrazić sobie tę nową przyszłość.
Zapraszamy Cię do wyobrażenia sobie świata, który chciałbyś zastać po ustaniu pandemii COVID-19
- świata, w którym nie wrócisz już do przeszłości, bo czeka na Ciebie lepsza przyszłość. Poniżej
znajdziesz kilka historii młodych osób z całego świata. Przeczytaj je, a następnie w wybranej przez
siebie formie – opowiadania, nagrania wideo czy pracy artystycznej, przedstaw swoje pomysły i wyobrażenia na temat lepszej, poCOVIDowej rzeczywistości.

„Dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami, życie w izolacji jest jedynym, jakie znają. Podczas epidemii podobne
ograniczenia dotknęły wszystkich. Każdy mógł wejść
w nasze buty i poczuć to, co my czujemy na co dzień.
To dobry czas, aby dołożyć starań i wspólnym wysiłkiem
poprawić naszą sytuację”.
Maria Alexandrova,
18-letnia studentka cierpiąca na dziecięce porażenie mózgowe,
Bułgaria

Stwórzmy nową przyszłość
dla bezpieczeństwa w sieci
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Wyobraźmy sobie lepszy świat dla młodych
osób z niepełnosprawnościami

„To dobry czas, aby zastanowić się, jak powinny wyglądać kwestie bezpieczeństwa w Internecie. Każda nowa
platforma kreuje wiele możliwości, a z drugiej strony
stwarza ryzyko. Nazywam się Gitanjali Rao i chciałabym
podkreślić, jak ważna jest życzliwość w naszej internetowej społeczności. Lubię używać technologii do rozwiązywania problemów i zachęcania innych, aby okazywali
sobie uprzejmość, współpracowali i troszczyli się o środowisko”.
Gitanjali Rao,
14 lat,
Stany Zjednoczone
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List do naszych wersji po pandemii
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Przyszłość dla lepszej opieki zdrowotnej

„Kryzys związany z pandemią uderzył w nas mocno i uświadomił nam nie tylko, jak ważne jest zdrowie, ale też jak powiązane są ze sobą zjawiska w różnych częściach świata.
To, co wydarzy się na jednym krańcu ziemi wpływa, bardziej lub mniej, na nasze życie i nie możemy dłużej udawać, że tego nie widzimy. Musimy coś zrobić i teraz jest
na to najlepszy czas”.
Daryl,
25 lat,
Hiszpania

„Kiedy uporamy się z pandemią koronawirusa, świat być
może wróci do znanej nam normalności. Mam nadzieję,
że przyszłe pokolenia unikną błędów, które my popełniliśmy, chociażby nieodwracalnych zniszczeń w środowisku. Obecna pandemia pokazała jak bardzo zawodzi system i mam nadzieje, że kolejne pokolenia będą w stanie
to naprawić. Jest mi też niezmiernie przykro, że nam nie
udało się zatrzymać tych zmian. Próbowaliśmy”.
Yeshna,
21 lat,
Wielka Brytania
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Świat, w którym młodzi siedzą przy tym samym stole co dorośli
„Czasy pandemii były jedyną w swoim rodzaju okazją
do zmiany naszego stylu życia. W moim wyobrażonym
na nowo świecie, młodzi
ludzie są obecni w miejscu,
w którym podejmuje się
najważniejsze decyzje dla
wspólnej przyszłości, a ich
głos jest brany pod uwagę”.

Salvador,
17 lat,
Stany Zjednoczone

TWOJA KOLEJ
Zachęcamy Cię do podzielenia się spostrzeżeniami na ważne dla Ciebie tematy i wyobrażenia sobie poCOVIDowego
świata na nowo.
W grupie: Zastanówcie się, jak w klasie czy szkole możecie poruszyć kwestię pomysłów i wyobrażeń na temat lepszej,
poCOVIDowej rzeczywistości. Zorganizujcie grupowe spotkanie, wykorzystując do tego media społecznościowe, komunikatory lub znane Wam platformy.
Indywidualnie: Jeśli nie macie możliwości pracować w grupie, możecie w kreatywny sposób przedstawić własne wyobrażenia i nadzieje. Fotografie, prace plastyczne, wiersze, opowiadania, komiksy – to kilka podpowiedzi, a możliwości
są nieograniczone.
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Jeśli znasz dobrze język angielski, możesz stworzyć post i udostępnić go na platformie Voices of Youth. Wszystkie informacje i pełne wypowiedzi młodych osób przytoczone w materiale znajdują się na stronie:
https://www.voicesofyouth.org/campaign/world-after-covid-19-reimagined.

Ilustracja stworzona przez Ellie Zahedi, powstała w ramach kampanii, realizowanej przez Lancet
Young Leaders for Global Mental Health – „Mój umysł, moje człowieczeństwo”. Celem kampanii było promowanie młodych osób jako liderów zmian na rzecz zdrowej, sprawiedliwej przyszłości,
uwzględniającej głos młodych.

