
Early Childhood Matters

Veștile proaste despre climă cu ajuns și la copii: 
aud despre aceasta la știri, în lecțiile de la școală 
și în conversațiile de zi cu zi. Își dau seama și de 
faptul că noi, adulții, nu facem destule pentru a 
rezolva problema. În Regatul Unit, într-un sondaj 
la care au participat 2000 de copii cu vârste între 
8 și 16 ani, aproape trei sferturi au spus că sunt 
îngrijorați pentru planetă; unul din cinci a spus că 
a avut un coșmar legat de schimbările climatice; și 
40% au spus că nu au încredere în adulți să rezolve 
problema (Atherton, 2020).

Într-un alt studiu pe 10000 de persoane cu vârste 
între 16 și 25 de ani din 10 țări, 75% au spus că 
viitorul este înfricoșător din cauza schimbărilor 
climatice, iar în jur de 65% au spus că guvernul îi 
dezamăgește pe tineri și minte despre impactul 
acțiunilor sale (Marks et al., 2021).

Informațiile despre schimbările climatice – și 
anxietatea care le însoțește – ajung fără îndoială și 
la copiii mai mici, astfel că părinții și persoanele care 
îi îngrijesc trebuie să îi ajute să le proceseze. Dar 
cum putem vorbi cu copiii mici despre schimbările 
climatice fără să-i facem să se simtă neputincioși, 
apatici sau chiar sever anxioși?

Bazându-mă pe propriile mele studii din Suedia 
pentru cartea Prata med barn om klimatet (Vorbiți cu 
copiii despre climă) și pe munca mea în comunicările 
pe tema climei și în mișcarea globală a părinților 
activiști, am ajuns la concluzia că trebuie să începem 
să vorbim cu copiii despre schimbările climatice de la 

o vârstă fragedă, dar în modalități adecvate potrivite 
vârstei. Motivul principal este descris mai sus: 
șansele sunt mari ca ei deja să se gândească la ele.

Ar trebui să încurajăm copiii cei mai mici să se joace 
în natură, să le arătăm că prețuim conexiunea lor cu 
plantele și animalele; copiii de 7-8 ani sunt gata să 
audă informații mai complexe spuse cu blândețe, dar 
legate de viața lor și de comunitatea din jur.

Nu spuneți „Va fi bine”
și alte ponturi pentru a discuta cu copiii 
despre criza climatică

Frida Berry Eklund
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10 ponturi pentru a discuta despre climă 
cu copiii

NU:

Expuneți copiii foarte mici la știri despre climă 
destinate adulților. A vedea în desfășurare 
fenomene meteorologice extreme și alte tragedii 
umane poate fi înspăimântător, mai ales pentru 
copiii mici. În schimb, căutați știri potrivite 
vârstei lor, povești sau cărți care explică 
subiectul.

Spuneți că tinerii vor rezolva criza climatică. 
Următorii câțiva ani vor fi hotărâtori. Trebuie 
luate măsuri cu mult înainte ca tineretul de azi 
să devină adult sau să aibă drept de vot. Este 
responsabilitatea adulților să preia conducerea.

Spuneți că „totul va fi bine”. Copiii vor vedea 
schimbări drastice în lumea din jurul lor pe 
măsură ce cresc și au dreptul la instrumentele, 
cunoștințele și sprijinul care îi pot ajuta să se 
confrunte cu schimbările viitorului. A nega faptul 
că există o problemă îi poate face pe copii să 
simtă că nu sunt auziți sau că sunt mințiți.

DA:

Fiți calmi și mențineți simplitatea. Spuneți 
adevărul cu calm, folosind un limbaj potrivit 
vârstei lor. Copiii mici nu înțeleg elemente 
științifice complexe. În schimb, discutați despre 
climă prin intermediul poveștilor despre oameni, 
locuri, natură și animale de care se pot simți 
legați: De ce dispare vulpea arctică în Suedia? 
Ar fi bine să mergem la școală pe bicicletă? De 
ce sunt viermii importanți?

Oferiți speranță. Încercați formulări precum: 
„Da, schimbările climatice sunt o problemă 
serioasă, dar oamenii au creat-o, așa că tot 
noi o putem rezolva. De fapt, deja știm cum să 
îmbunătățim situația. Dar va fi nevoie de mulți 
oameni ca soluția să funcționeze.” Descrieți 
oamenii, organizațiile și companiile care lucrează 
la ameliorarea situației.

Discutați soluții. Cu cât copilul este mai mic, cu 
atât este mai important să discutați despre soluții. 
Căutați – și discutați cu copilul dumneavoastră 
– schimbări pozitive din jurul dumneavoastră și 
întrebați-l cum ar dori să contribuie.

Acționați împreună. Oferiți opțiuni variate, cum 
ar fi să participați la acțiuni locale de curățare, 
identificarea și sprijinirea unei organizații „verzi” 
sau o scrisoare către un politician local despre 
nevoia de benzi mai bune pentru biciclete. 
Acțiunile pentru climă îi ajută pe tineri să-și 
gestioneze anxietatea și creează împuternicire 
și un sentiment de autonomie. Este bine și să 
normalizăm comportamente sustenabile și 
cetățenia activă de la vârste mici.

Conectați-vă cu natura. Copiii beneficiază 
emoțional și cognitiv când sunt în natură și este 
o cheie a comportamentului pro-mediu mai târziu 
în viață. Faceți ca natura să reprezinte o parte 
a vieții dumneavoastră de zi cu zi, cum ar fi să 
plimbați câinele la pădure, să creșteți ierburi 
într-un ghiveci sau să mergeți în parc. Discutați 
faptul că oamenii fac parte din natură și încurajați 
copiii să ajute animalele suferinde.

Procesați-vă sentimentele proprii. Permiteți-vă 
să „simțiți știința” și identificați-vă emoțiile. 
Discutați-vă temerile cele mai profunde cu alți 
adulți cu mentalitate similară, pentru a evita să 
proiectați prea multă negativitate atunci când 
vorbiți cu copiii. Amintiți-vă că sentimentele dificile 
sunt un semn că am înțeles situația și ne pot ajuta 
să găsim puterea de a lua măsuri noi înșine.

Acordați spațiu emoțiilor copiilor. Ei sunt adesea 
protectori înnăscuți ai planetei, care doresc ca 
lumea să fie fericită și sănătoasă. Permiteți-le să-și 
exprime grijile despre natură, animale și planetă. 
Folosiți desene pentru a-i ajuta să-și verbalizeze 
emoțiile. Procesând împreună emoțiile și informații, 
atât copiii, cât și adulții pot – în mod paradoxal – să 
devină mai plini de speranță și de energie pentru a 
face în continuare eforturi pentru schimbare.
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Pentru Noaptea Muzeelor de Ziua Mamei, grupul 
polonez de părinți preocupați de climă a organizat 
o expoziție în aer liber numită „ourothermother” 
(cealaltă mamă a noastră). Evenimentul a inclus 
discuții și ateliere/ activități pentru copii despre 
crearea jucăriilor reciclate și îngrijirea plantelor. 
Varșovia, Polonia.
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