
A JUVENTUDE CONSTRÓI HOJE UM NOVO MUNDO! 
 
Quero que vocês imaginem uma geração que foi condenada, imaginem 
crianças privadas de um mundo sem guerras, imaginem uma comunidade onde 
os seres humanos são escravos de seres semelhantes e onde as doenças e a 
fome são a ordem do dia. Este é o futuro de que avisamos vocês em 92 e 
aquele futuro, é hoje. 
  
Se estes pedaços de papel são o nosso futuro comum, então vocês venderam 
o nosso destino e subsidiou a nossa destruição comum. 
  
Onde estava a nossa voz, a voz dos nossos filhos e netos nisto tudo? Como 
vocês podem ouvi-los no futuro se vocês não mostraram a vontade de criar o 
espaço agora. 
  
Nós temos um planeta. O nosso ser, o nosso pensamento e a nossa ação não 
devem ser retraídas por limites nacionais, mas por limites planetários. Vocês 
falharam em liberar-se de interesses nacionais e corporativos próprios e 
reconhecer a nossa necessidade de respeitar um conjunto transcendental de 
limites. 
  
Nós viemos aqui para celebrar a nossa geração. Nós dançamos, e sonhamos, 
e choramos nas ruas do Rio e encontramos algo em que acreditar. Vocês 
escolheram não celebrar conosco. 
  
Vocês deveriam mostrar liderança. O seu trabalho não era meramente buscar o 
consenso. O seu trabalho era comprometer-se, mostrar ambição e liderar. Você 
falhou. 
  
Você trabalhou duro para fechar um acordo. Então, se algum de vocês pensa 
que esse documento é o resultado ambicioso, orientado para a ação que vocês 
queriam, por favor, levante-se. 
  
Se vocês não conseguem levantar-se, então vocês não estão dispostos a 
avançar. 
  
Então iremos avançar por vocês. 
  
Nós sabemos isto: 
  
Precisamos de cooperação intergeracional. 
Precisamos de inovação e criatividade. 
Precisamos abraçar os valores da sustentabilidade, equidade, justiça e respeito 
aos direitos humanos. 
Precisamos reconhecer que os recursos materiais são finitos, mas o potencial 
humano não. 
  
Então saiam do nosso caminho e... 
  
Criaremos fortes instituições globais. 



Criaremos novos paradigmas de riqueza e prosperidade. 
Agiremos como a voz das futuras gerações, que vocês tão deliberadamente 
ignoraram. 
Ficaremos unidos além de fronteiras e uniremos os interesses nacionais que 
nos dividem. 
Implementaremos aquilo que vocês não implementaram. 
  
Estamos avançando decididamente com ação. Não estamos intimidados. 
 


