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Csak úgy tudjuk elkerülni a világ újabb teljes leállását,
ha változtatunk.
A változás ideje pedig most jött el.
Mikor, ha nem most? A leállás korábban példátlan intenzitással mozgatott meg
tömegeket, számtalan problémára nyitotta fel szemünket.
Jelszavaink eddig a következők voltak: „mindig
jobban”, „gyorsabban”, „minél többet”, de
mindenekelőtt: gazdaságilag növekedve. Sosincs
időnk, megbeszélésről megbeszélésre rohanunk
és a naptárunk is betelt már a következő
napokra,
hetekre,
hónapokra.
Mindent
szeretnénk, és mindent azonnal.
A szabadidőnk sem szabad már igazán. A
mindennapi őrületből kilépve szeretnénk egy
percre fellélegezni, de a család, a barátok és a
magunkkal
szemben
állított
elvárásaink
semmiben sem különböznek attól, amit a
munkánk során megszoktunk: mindig jobban,
gyorsabban, minél többet…
És mégis: a világ kvázi egyik napról a másikra megállt működni.
A keresztények nemrég, húsvétkor Krisztus feltámadását ünnepelték, ezzel
párhuzamosan sokan a gazdaság feltámadásában reménykedtek, visszakapva
ezzel régi, jól megszokott, mindennapjaikat.
A normális élet azonban nem állt vissza. A húsvétot nem határidők, rohanás és
egyéb kényszerek közepette ünnepeltük. Valóban kaptunk időt fellélegezni, a
múltunkon és a jövőnkön elgondolkozni, amint kiléphettünk a megszokott
mókuskerékből.
Mikor, ha nem most?
Ha nem is önszántunkból, de végre megkaptuk a lehetőséget és az időt arra, hogy
elgondolkodjunk a múltunkon és a jövőnkön.
Lássuk be, hogy nyugodt szívvel nem tudjuk a gazdaságot a továbbiakban
ugyanúgy, vagyis a régi elvek alapján működtetni.

Az emberen kívül a természet, a környezetünk is fellélegezhetett. Régiók, ahol
évek óta nem láttak napsütést, napfényben ragyognak. Újra örömünket tudjuk
lelni az élet apró kis dolgaiban, melyeket korábban már észre sem vettünk. Ez és
az ehhez hasonló példák sokakat döbbentett rá a problémák mélységére és ezáltal
érzékenyebbé váltak a klímaváltozást érintő kérdésekre. Éppen ezért a jelenlegi
helyzet esélyt ad arra, hogy megragadjuk a figyelmüket és fenntartsuk bennük a
lendületet.
Ebben az időszakban bebizonyosodott, hogy a már most is fenntarthatóan működő
szervezetek nem egy életidegen változást követelnek. Ők, akik úttörőként már
korábban felismerték az életben lévő gazdasági normák hiányosságait, most azon
társaik segítségére lehetnek, akiket a jelenlegi helyzet vezetett rá a változtatás
lehetőségére és szükségességére.
Örülünk természetesen annak, hogy olyan országban élünk, ahol megvannak a
lehető legjobb feltételeink a válság kezeléséhez, mind az orvosi ellátás, mind pedig
a gazdaság terén. Pozitívum továbbá az is, hogy a politikai döntéshozók gyorsan
és sokkal szélesebb körben cselekszenek, mint anno a bankválság idején, mivel
bőven van teendő.
Pontosan ezt kéne szem előtt tartaniuk a segélyprogramokért felelősöknek: az
ökológiai szempontból eddig is fenntartható és etikus módon működő cégek jobb
támogatási lehetőséget kapnának mint azok, akik a régi elvek mentén haladnának
tovább, tovább mélyítve ezzel a válságot. Akikben pedig mostanra tudatosult,
hogy a fenntartható út mentén folytatnák tovább - vagyis összehangolnák céljaikat
az ENSZ fenntarthatósági célokkal - szintén a megérdemelt támogatásban
részesülnének.
A támogatási programoknak a teljes gazdaság fenntartható orientációjára kellene
összpontosítaniuk a fogyasztás népszerűsítése helyett, mely arra késztet
bennünket, hogy térjünk vissza a „jobban”, „gyorsabban” és „többet”
vezényszavakhoz. Az új programoknak maguknak kellene hozzájárulniuk
gazdaságunk fenntarthatóvá tételéhez, melynek során társadalmi és ökológiai
kritériumok alapján ítélik oda őket, és ezáltal válságálló és fenntartható
gazdaságot teremtenek.
Ugyanis a világ teljes leállásának a megismétlődését csak akkor tudjuk elkerülni,
ha változtatunk. A változtatás ideje pedig most jött el.
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