Laudáció
Jona David Cordonier Gehring méltatása
a JUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM JUNIOR Díj
átadása alkalmából
A jövő része a közeljövő is. A meg nem születettek mellett a felnövekvő ifjúság érdekeinek képviselete
is elsőrendű feladatunk, de a felnövekvő ifjúság már – a még meg nem születettektől eltérően – képes
hallatni a saját és sajátos hangját. Képes erre főként akkor, ha a felnőtt világ nyitott rá, hogy meghallja
és meghallgassa azt. Amint Jakob von Uexkull, a World Future Council alapítója mondta: a
gyermekeknek világos elgondolásaik vannak. Kötelességünk szólni engedni őket és meghallgatni, amit
mondaniuk kell annak érdekében, hogy a jövő nemzedékei egészséges és biztonságos környezetben
növekedhessenek fel.
Amikor az idén első ízben jelöltet állítottunk a Justitia Regnorum Fundamentum Junior Díjra, olyan
fiatalt kerestünk, aki kitűnt kortársai közül az önálló véleményalkotás, az eredeti gondolkodás
képességével. Jelöltünk egy tízéves Cambridge-i kisfiú, Jona David, aki már hatéves korában, a gyermek
delegáció tagjaként részt vett a 2012-es Rio de Janeiró-i ENSZ fenntartható fejlődés világkonferencián.
Jona már ezt megelőzően gyermekeknek szóló video-blogot indított a fenntartható fejlődés témájában.
„A faültetéstől új öko-tudományos megoldások kidolgozásáig oly sok mindent tehetünk. A túlélésünk, a
jövő nemzedékek sorsa forog kockán. Most kell cselekednünk! – állítja többek között Jona.
Ahogy a zene világában nem ritkák a csodagyerekek, Jona érdeklődését már hasonlóan zsenge korban
megragadta az ökológia tudománya, s hogy kortársait is magával tudja ragadni, 7 évesen ökológiai
mesekönyveket kezdett írni, e sajátos gyermeki kifejezésmóddal irányítva reménybeli olvasói figyelmét
arra, hogy minden gyermeknek, éljen a világ bármely részén, joga van egészséges környezetben
felnövekedni. Tízéves korára már három, e témát feldolgozó mesekönyve jelent meg, s már a
negyediken dolgozik.
Jona díjat nyert az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 25. évfordulója alkalmából Kanadában, a fejlődő és
a fejlett országok 12 év alatti gyermekei számára az általuk elképzelt, környezeti szempontból
fenntartható jövőkép témájában kiírt Voices of Future Generations, „a jövő nemzedékek hangjai”
elnevezésű nemzetközi pályázaton. Jona a cambridge-i King’s College Öko-Társaságának alapítója,
számos nemzetközi iskolai esszéíró verseny nyertese, az ENSZ Környezetvédelmi Programja által
rendezett Milliárd Fa Ültetés Programjának egyik gyermek vezetője, és az ENSZ Fenntartható Fejlődési
Céljainak gyermek nagykövete.
Jona példája is jelzi, hogy a tehetség, ha bátorítják, ha szabad pályát engednek neki, meglepően hamar és
meghökkentő gazdagságban bontakozhat ki. Jelzi továbbá, hogy a tanulás nem egyirányú folyamat; a
nyitott szemű és szívű pedagógus maga is tanulhat a nyílt eszű és ötletes fiataloktól. Amikor ilyen
zsenge korú gyermeket állítunk példaként önmagunk, mindannyiunk elé, a gyermeki lét értékeinek
fokozottabb megbecsülésére bíztatunk mindenkit – önmagunkat is.

