MARINEL SUMOOK UBALDO,
FILIPINY

DOTKNIĘTA ZMIANĄ
KLIMATU, DOMAGA SIĘ
GODNOŚCI

09 P5074 Case Card 2019 Philippines Final.indd 1

2019-11-08 12:55:07

MARINEL SUMOOK UBALDO
FILIPINY
Marinel Sumook Ubaldo miała 16 lat kiedy zrozumiała, że
musi znaleźć sposób na to, by uchronić siebie i swoją
społeczność przed katastrofalnymi skutkami zmiany klimatu.
13 listopada 2013 r. przeżyła tajfun Yolanda – jeden
z najbardziej śmiertelnych tajfunów w historii. Cyklon
zniszczył jej rodzinną wioskę w Samar. W samych Filipinach
zginęło ponad 6 000 ludzi, a miliony straciły swoje domy.
Sześć lat później Marinel uzyskała dyplom w zakresie pracy
społecznej. Ta miłośniczka natury i znana młoda aktywistka
poświęca swój wolny czas na walkę o prawa swojej
społeczności.
We wrześniu 2018 r. Marinel udała się do Nowego Jorku, aby
złożyć zeznania w ramach badań nad zmianą klimatu i tego,
jak przyczynia się do niej przemysł paliw kopalnych. „Nie
jestem tylko... klimatyczną daną statystyczną,” powiedziała
w wypełnionej po brzegi auli. „Moja historia jest jedną
z wielu i jestem tutaj, aby wypowiedzieć się w imieniu
narażonych i marginalizowanych społeczności – oby nasze
głosy zostały usłyszane.”
Marinel, jej rodzina i tysiące innych ludzi, którzy stracili
swoje domy w tajfunie, potrzebują wystarczającej ilości
jedzenia, wody, schronienia, elektryczności i toalet. Filipiński
rząd nie podjął dostatecznych działań i pozostawił ich samym
sobie w szkodliwych dla zdrowia warunkach, w których
trudno jest zarobić na życie.
Jednak Marinel jest zdeterminowana działać, by rządy na
całym świecie stanęły do walki ze zmianą klimatu i uporały
się z jej skutkami, które dotknęły zarówno społeczność
Marinel jak i wiele im podobnych. Wesprzyj Marinel
w tych działaniach.
Domagaj się wsparcia dla ludzi dotkniętych zmianą klimatu.

NAPISZ DO RZĄDU FILIPIN
JUŻ DZIŚ
Domagaj się, aby zrobił
wszystko, co w jego mocy,
aby zapewnić mieszkańcom
Matarinao na Wschodniej
Samarze przyzwoite warunki
życia i żądaj, aby państwa
odpowiedzialne za zmieniające
klimat emisje dwutlenku
węgla wzięły na siebie
odpowiedzialność i podjęły
stosowne działania.
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WESPRZYJ MARINEL - WYŚLIJ
WIADOMOŚĆ WYRAŻAJĄCĄ
TWOJĄ SOLIDARNOŚĆ
Marinel Ubaldo
c/o Amnesty International
6-C Perseveranda
Townhomes II
Maningning Street
Sikatuna Village
Quezon City
1101 Philippines
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