ORDFÖRANDE BREV

December 2019

Året lider till sitt slut och vi står inför ett nytt år med nya utmaningar,
varför jag vill göra en sammanfattning av det gångna året.
Kring ekologin har uppstått en global rörelse, som vi bör ta på allvar.
Under det gångna året har man fått följa med hur man på olika håll i
världen och på olika sätt har visat att, det är nu förändringen bör ske.
Undersökningar visar att vi, tyvärr, står inför att var fjärde finländare
och framförallt de unga har drabbats av klimatångest, varför vi bör
reflektera över våra handlingar.
Vi har alla en viktig roll då det gäller att uppnå målen för hållbar
utveckling och att införa nya lösningar. En hållbar utveckling för ett
mer hållbart samhälle är byggt på kunnande och vår vilja att göra
skillnad och det kräver därför av oss en förändringsvilja. Vi har under
det gångna året i Marthorna i anledning av detta behandlat olika
ämnen som berört saken.
Värderingar som växer kraftigt, är kravet på det ekologiskt hållbara,
att återvinna och återanvända och tänka klimatsmart i våra val.
Begreppet cirkulär ekonomi är sympatiskt och begreppet passar
utmärkt för oss Marthor.
Vi reagerar på en föränderlig värld och gör tillsammans små saker
som blir en stor helhet, eftersom vårt mål är att förbättra världen
omkring oss en vardag i taget. Vi som Marthor kan alla göra goda
gärningar till förmån för vår egen omgivning och dessutom sprida
kunskap vidare. Eftersom hållbar utveckling angår oss alla, är det
därför viktigt att få med så många som möjligt, annars har våra
gärningar för liten effekt.
Det viktigaste är att komma ihåg att vi alla kan påverka och att en
omställning inte bara är bra för miljön utan också en ekonomiskt bra
affär.
Eftersom negativa budskap lätt skapar hopplöshet skall de positiva
berättelserna ges utrymme, de ger kraft att jobba vidare.
Årsskiftet och den kommande julen är snart här, varför jag och
styrelsen vill önska Er alla
En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År med mycket glädje
Er ordförande
Marianne

