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Emma Watson videó szövege
 Hahó.. Szia… itt vagy? 

Pont azt kezdtem el mondani, hogy használnunk kell a kreatív szupererőnket, 
hogy elérjük az ENSZ Globális céljait
De hogyan is? 
Bár a Föld csak egy kis folt az űrben, nekünk 
- akik rajta élünk - mégis hatalmasnak tűnik.
Mintha apró baktériumok lennénk egy elefánt 
hátán. 
A Globális célok is óriásinak tűnhetnek.
De ha figyelsz arra, hogy rendbe tedd a 
dolgokat ott ahol élsz, akkor érhetsz igazán célba! 
Ha mindannyian így cselekszünk, akkor 
valóban megváltoztathatjuk a világot.
Ne feledd: ez csapatmunka! 
Vannak dolgok, amiket magunk is véghez 
vihetünk. 
Másokat viszont csak közös erővel érhetünk el. 
Elég nehéz egyedül elbánni egy teljes focicsapattal. 
Azonban sokkal egyszerűbb, ha csapatként, 
ugyanazért a célért küzdünk. 
Ez pont így van a Globális célokkal 
Három féle módon is tudsz segíteni.
Feltalálhatsz, megújíthatsz, kampányolhatsz.
Kalandra fel, repüljük körbe fénysebesen a 
Földet és nézzük meg, hogy mibe is kezdtek a fiatalok. 
 
Ez a gyönyörű török város Isztambul, ahol 
találkozunk Eliffel, a feltalálóval. 
Az első állomás Isztambul, Törökországban. Ő itt Elif, egy feltaláló. 
Ahogy a legtöbb nagyvárosban, 
Isztambulban is nagy a környezetszennyezés. 
A legtöbb szennyezést a kőolaj al
műanyagok okozzák. 
Elifnek ez nem tetszett, ezért elgondolkodott, 
hogy mit tehetne. 
Feltalált egy új, természetes alapú műanyagot, ami banánhéjból készül.
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De most komolyan. 
Olcsó, egyszerű újrahasznosítani és akár a saját konyhádban is előállíthatod.
Ráadásul, ha szereted a banános desszerteket, akkor tényleg nincs mit 
veszítened! 
Kivéve ha túl sokat eszel.
 
Most beszéljünk a vécékről.
Ő itt Rohit. 
Bangaloréban él, Indiában.
A népesség itt roppant gyorsan növekszik, és 
ezzel együtt a szemét is.
Egy átlagos vécé 6 liter vizet használ fel 
egyetlen öblítéskor. 
Ez túl nagy pazarlás ott, ahol a nincs elég 
víz.  
Rohit ezért feltalált egy vécét, ami a 
felhasznált víz 50%-át megspórolja.
Vácum-vécének nevezte el. 
A találmánya elnyerte a Nemzetközi Tudományos Díjat, úgyhogy Rohit most fürdik 
a sikerben. 
 
Te is lehetsz újító, kreatív és 
elgondolkozhatsz, hogy hogyan javítsd az életünket. 
Nézzük a Városi Alkotók csoportját Philadelphiában. 
Ez a lenyűgöző tinicsapat helyrehozott egy gondozatlan területet egy veszélyes , 
lerobbant környéken . 
Létrehoztak egy gyümölcsöző farmot, ahol a 
friss hozzávalókból ételt készítenek, emellett több száz háztartást és éttermet látnak el.
"A növekvő élet farmja" megváltoztatta a 
helyi közösséget, egészségesebbé és biztonságosabbá tette. 
A Városi Alkotók megtapasztalták, hogy 
amint beengedjük a természetet a városba, 
jobbá válik az életünk. 
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Most pedig nézzük meg Nigériát, ami az egyik leggyorsabban növekvő népességű 
ország. 
És egyben a legfiatalabb népességű is.
A nigériaiak majdnem fele 15 év alatti.
Ez itt a Charis csapat, egy brilláns lányokból álló csapat, akik egy nagy problémát 
igyekeznek leküzdeni. 
A Charis csapat megfigyelte, hogy Nigéria 
bizonyos részein sok ember betegedik meg azért, mert a szemét nincs megfelelő módon 
eltakarítva. 
Ezért létrehozták a Discardious-t 
egy telefonos applikációt, amin keresztül 
jelezhető ha valahol szemét gyűlt fel, amit később környezetbarát módon elszállítanak.
Látod? 
Néha csak egy jó ötlet választ el bennünket
egy egészségesebb világtól. 
 
Kampányolhatsz is.  
Melati és Isabel egy testvérpár Baliról.
Az a küldetésük, hogy megállítsák a műanyag zacskók okozta szennyezést 
hazájukban e gyönyörű kis szigeten.
Több millió műanyag zacskó kerül az 
óceánba. 
Ezek nemcsak szennyezik az óceánt, de az 
élővilágát is veszélyeztetik. 
Ha pedig elégetik őket, akkor káros anyagok 
kerülnek a levegőbe. 
Melati és Isabel eldöntötte, hogy ennek véget vetnek. 
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Petíciókat és tengerparti tisztogatásokat szerveztek, aminek eredményeként a 
kormány 2018-tól betiltja a műanyag zacskók használatát Balin. 
 
Végül vessünk pillantást Jordániára.
Ez a lány Mauzoun, Szíriából.
Eddig a menekülttáborok egyikében élt.
Rengeteg fiatal lányt házasságra kényszerítettek a táborban, ami miatt fel kell 
adniuk a tanulmányaikat.
Mazoun szerint ez egy hatalmas hiba.
Szervezett egy kampányt, ami arra hívta fel a 
szülők figyelmét,  hogy a korai házasságkötés helyett inkább taníttassák a lány gyermekeiket. 
Mazoun tisztában van vele, hogy minden 
lánynak joga van részt venni oktatásban.
Látod mire képes akár csak egy tanult lány a 
megfelelő elhatározottsággal?
 
Fiatal feltalálók, újítók és szószólók, 
világszerte  jobbá teszik a világunkat.
Te is képes vagy erre! 
A problémák amiket le kell küzdenünk 
hatalmasak. 
De épp így a kreativitásod is!
Figyelj oda a dolgokra, légy kreatív és együttműködő! 
Ha mindannyian így cselekszünk, akkor 
2030-ra a Globális megvalósulnak. 
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