...aquí també, gràcies

Si us plau,
modereu l’ús de la calefacció.
Els interessos geopolítics
en hidrocarburs
tanquen els ulls
davant d’un genocidi.
Prosba polzovatsia
otopleniem po neabkhodimosti.
Geopolitotxeskie interesi v
nefteproductakh otvodiat
glaza ot guenotsida

Yana wira apakuna
ñucanchi allpay kausay
kunarawaklli chisha,
tukyachishakatimunauska
allpakunapi.
Si us plau,
busqueu alternatives
al cotxe i a l’avió.
Les petrolieres faran el que calgui,
com promoure una guerra
per quedar-se amb
l’última gota de petroli del
nostre país.

Suytasicma gastasiu
lusajha gastakura cunati nisitasi.
Lusanak empresaya lunthatquisthu
uraquinakha cuna utkqui
ukanaka.
Si us plau ,
feu servir només
l’electricitat imprescindible.

Ñongui ñaan
ngueen baña dieufenaiko
naoxu barabu ligueey yu mag
yi ndax tonoli barina te ñon
rekaca ndieuriñu.

.

Si us plau,
preneu productes locals,
bio o de comerç just.

Si us plau,
eviteu l’aigua envasada.

Les transnacionals agroalimentàries
ens estan expulsant de les nostres terres.

Les multinacionals
s’apropien les nostres fonts
comunitàries per vendre-us
l’aigua a vosaltres
i fer negoci.

Por favor, reducid
el consumo del papel y utilizad
el reciclado
La industria papelera está
arrasando nuestros bosques
y contaminando
los rios.
Si us plau
reduïu l’ús del paper i
empreu-ne de reciclat.
La indústria paperera
ens està arrassant els boscos i
contaminant els rius.

Les multinacionals elèctriques
ens estan espoliant
les terres i el futur.

Van a treballar amb el tren i la bici.
Al despatx beuen aigua de l’aixeta d’una gerra amb un
filtre per a la calç i saben que Viladrau, Font-Vella,
Aquarel i Aquabona són fruits de grans multinacionals.
Organitzen les trobades a llocs
amb transport públic i suggereixen
emprar-lo a les convocatòries.
A l’oficina tenen galetes biològiques
“made in catalonia” i cafè de comerç just.
Abans d’encendre l’aire condicionat recorden
la calor que feia al Brasil quan van visitar la
contrapart i tenen un jersei al despatx
per tenir baixa la calefacció.

+info i propostes a
http://edpac.org/docs/aquitambe.pdf

Quan van a dinar apaguen els ordinadors
i fan servir bombetes de baix consum.
Tenen paper usat per a apunts i documents interns i presenten les
memòries al Fons Català de Cooperació en paper reciclat imprès a dues cares.

