Problemas do mundo contemporâneo

O mundo está completamente diferente. É um tempo novo, de aprendizagem, de mudança, de uma completa
reviravolta nas nossas habituais rotinas.
Estamos, sem dúvida, a viver tempos caóticos, mais de meio milhão de pessoas perderam a vida, outras milhares
o emprego, a casa, tudo. As desigualdades observadas no mundo são agora abismais. A crise do Covid-19 está a
afetar desproporcionalmente os mais vulneráveis, não só financeiramente, mas também se observam os jovens
cada vez mais afetados em termos de acesso à educação a partir das tecnologias.
Embora toda esta realidade nova, há coisas que, infelizmente, não mudaram (e cá para mim tenho que esta
situação não mudou nada ou quase nada para melhor).
Em 2020, seria de esperar que muitos dos problemas aqui mencionados já não existissem, mas parece que as
pessoas demoram mais tempo a aprender do que o esperado. Neste texto vou falar de alguns dos principais
problemas da actualidade que identifiquei.
Incrível como no século XXI existem pessoas sem o mínimo de responsabilidade ecológica, que cabe a cada
cidadão. Num planeta cada vez mais degradado pelos seres que o habitam, é urgente mudar certos
comportamentos. Nós somos o problema, estamos a estragar a nossa própria casa. Mas não eram os seres
humanos tão inteligentes? Capitalismo, ganância e materialismo que se sobrepõe aos direitos e à igualdade
enquanto seres humanos.
O racismo e a xenofobia são uma clara consequência da globalização e mistura de culturas. A intolerância
religiosa e política são coisas que esperávamos de pessoas de há uns tempos atrás, são comportamentos
antiquados para uma altura onde temos acesso a noticias, informações em todo o lado. Porém, hoje, mais do
que nunca, temos provas suficientes que estes comportamentos não estão ultrapassados.
A criminalidade, muitas vezes praticada pelas minorias às quais nunca foram dadas oportunidades de se
sustentarem de outras maneiras, é a única solução para pessoas que toda a vida enfrentaram portas fechadas
devido à sua etnia ou cor.
Embora não fosse completamente ignorante neste assunto, o filme “Human” abriu-me os olhos. É incrível e
tocante ver e ouvir testemunhos das mais diferentes situações, com histórias de vida muito diferentes da minha.
Foi sem dúvida um dos melhores filmes que já vi, as imagens e os relatos foram comoventes.

