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Bocsánatkérés 

Az 1990 előtt született nemzedékek nevében megértést, megbocsájtást kérek a napjainkban 
élő fiataloktól, gyermekeinktől, unokáinktól, hogy kényelmünk, mértéktelen pazarlásunk és 
tudatlanságunk következtében helyrehozhatatlan károkat okoztunk a természetes 
környezetben és a légkör összetételében, mely érezhetően rontja a túlélés esélyeit bolygónkon. 

A leggazdagabb nemzetek állampolgárai nevében megértést, megbocsájtást kérek az 
éhezőktől, szomjazóktól, a nyomorban élőktől, a háborúktól szenvedőktől, a menekültektől, 
hogy eddig nem sikerült egy igazságosabb társadalmat létrehoznunk, melyben az élethez 
szükséges javakhoz mindenki, szükségletei erejéig hozzáférhetne. 

 

Köszönetnyilvánítás 

Elődeimnek, hogy megőrizték és tovább örökítették génjeimet.  

Családomnak, hogy támogatták tanulmányaimat, önkéntes munka végzéseimet, közéleti 
tevékenységeimet. 

Országomnak, a nyelvet, a kultúrát, az iskoláztatást, a biztonságot.  

A tudománynak, hogy választ adott kérdéseimre. 

A pályázat kiírójának, hogy inspirációt adott gondolataim megfogalmazásához, 
rendszerezéséhez, leírásához. 

 

Előszó 

Kedves világpolgár, ha ezeket a sorokat olvasod, te is a jövő nemzedékeiért aggódó 
embertársam vagy. Tudod, hogy jelenlegi világunk egy igazságtalan, pazarló, ésszerűtlen és 
embertelen társadalom. Hiszed, hogy alapos körültekintéssel, józanésszel a problémák 
megoldhatóak, sőt kellő előrelátással megelőzhetőek. Reméled, hogy erőfeszítéseinknek 
köszönhetően gyermekeink és unokáink egy emberközpontú világban élhetnek.  

Sajnos ez a tapasztalattal megerősített felismerés sok tanulás, elmélkedés, problémamegoldás 
és tudatos életmód eredménye. A fogyasztói társadalom rohanó életmódja, mértéktelensége, 
folyamatos kísértése megnehezíti ezen felismerés megszületését és egy fenntartható életmód 
kialakulását, fenntartását.  

Egy olyan szerencsés korszakban, társadalomban nőttem fel, ahol nem volt erkölcsös 
meggazdagodni, ahol a gazdaság fejlődését a társadalmilag fontos célok megvalósításának 
rendelték alá, ahol a középfokú oktatásban tanítottak filozófiát.  

Az elmúlt évtizedekben figyelemmel kísértem a világ változásait, a fogyasztói társadalom 
globális elterjedését, annak globális problémáit és megoldásukra tett nemzetközi 
erőfeszítéseket. Mindig kerestem az okát, hogy ezen erőfeszítések, miért nem vezetnek 
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látványos eredményekre, s miért vagyunk ilyen kevesen, akik egy igazságosabb, 
egészségesebb, szebb, boldogabb jövőt szeretnének mindenkinek ezen a Földön.  

Jelenlegi életszemléletem kialakulásában, tanulmányaim mellett Eric Fromm, Mihály 
Csikszentmihályi, és a Fenntartható Fejlődés nemzetközi dokumentumai, és a magyarországi 
környezetvédelmi mozgalomban szerzett tapasztalatok, ismeretek voltak meghatározóak. 

 

Bevezetés 

 

Emberek vagyunk, hibázunk. Nem az a legnagyobb baj, ha hibázunk, hanem az, ha nem 
ismerjük el, és nem törekszünk a hiba kijavítására. 

Hibáztunk. Hibázunk. Régóta. Többször. Törvényszerűen, Rendszerszinten.  

Társadalmunk az ENSZ kezdeményezésére, felismerte a hibáit, 1972-ben Stockholmban, 
1983-ban Montrealban, 1992-ben Rió De Janeiróban, 1997-ben Tokióban, 2002-ben 
Johannesburgban, 2015-ben Párizsban, hogy a legfontosabb nemzetközi konferenciákat 
említsem.   

Sok eredmény lehet felsorolni: A népességnövekedés lassulni kezdett. Az ózonréteg 
regenerálódása elindult. Világháború nem robbant ki. Az éhezés lassan kezd visszaszorulni, 
az írás olvasás képessége általánossá vált. Az internet behálózza az egész Földet. A megújuló 
energiatermelés rohamosan terjed. A fosszilis üzemanyag lecserélése elektromosra, elindult.  

Természetes környezetünk pusztulása mégsem lassult, a CO2 kibocsájtásunk nem csökken, a 
nyomorba 100 milliók pusztulnak el évente, társadalmunk hibás fejlődési irányát nem sikerült 
megváltoztatni. A Globális gazdaság kiszipolyozza Földünket, elpusztítja jövőnket.  

Miért van ekkora különbség a szándék és az eredmény között? Megtaláltuk-e hibáink valódi 
okait? Szembesítettük-e a polgárokat a Globális problémákkal? Tudatosult-e bennünk kik 
vagyunk, merre tartunk, és merre kellene tartanunk? Vannak-e valódi lehetőségeink a 
változásra? Akarunk-e, tudunk-e változni, változtatni? 

 

Helyzetértékelés: 

Az ember biológiai evolúciója „befejeződött”, azzal, hogy saját elképzeléseinek megfelelően 
(a következményekkel nem törődve) alakítja környezetét, így nem az ember változik, hanem 
környezetét változtatja. Teszi ezt több tízezer éve folyamatosan. Mára már geológiai 
értelemben is nyomot hagytunk Földünkön, a 6. nagy kihalás zajlik az élővilágban, 
atombombák ezreivel fenyegetjük egymást, távirányítású eszközökkel pusztítjuk 
embertársainkat,  a közlekedés minden évben millió számra szedi áldozatait. A gazdaság egy 
óriási részvénytársaságnak tekinti Földünket. A tőkekoncentráció régen zsebre tette a 
kormányokat. A világ leggazdagabb 3 emberének akkora a vagyona, mint a legszegényebb 
3,5 milliárdnak. „Jó ez így, NEM?” A technológiánk evolúciója létrehozta az INTERNET-t, a 
globális virtuális teret, helyet adva a virtuális intelligencia létrejöttének, melynek 
kockázatairól, társadalmi hatásairól, csak halvány sejtésünk lehet. A gazdasági folyamatok 
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csúcsán tanulásra képes algoritmusok döntenek a másodperc milliomod része alatt, hogy 
merre fejlődjön tovább gazdaságunk. Hol itt az EMBERISÉG érdeke? A mesterséges 
intelligenciának nincs szüksége természetes környezetre, boldog emberekre, a jövő 
generációira……… „az ember helyett az MI utazzon a Mars-ra”. Ha megtanul harácsolni, 
túlfogyasztani, pazarolni, környezetszennyezni, háborúzni, hogy kiszolgálja a gazdasági 
érdekeket, feleslegessé válhat az ember.  

Filozófia értelemben mégis (sajnos) logikus a fejlődés:  

Az anyag evolúciója = élő anyag, Biológiai evolúció = élő intelligencia, Élő intelligencia = 
technológiai evolúció, Technológiai evolúció = Mesterséges intelligencia? Élettelen 
intelligencia? Virtuális intelligencia? Értelmes intelligencia?……..  

A mesterséges intelligenciáról sajnos csak annyi fogalmunk lehet, mint kutyának a sakk játék 
szabályairól! 

Intelligens-e az emberi faj globális méretekben, netán kozmikus léptékben?..... Megfér-e két 
intelligencia egy bolygón? A gazdaság vagy a MI az erősebb? Egy végtelen virtuális világban 
létező intelligenciának fontos-e a valóságos világ…… Megkapjuk a választ a XXI században. 

Kérdések ezreit veti fel az élet, de bölcs filozófusok helyett a BIG DATA-t elemző „Watson 
elmélkedik” jóról, rosszról. „Watson” féle algoritmusok előtt nyitott könyv a magánéletünk, 
minden digitális adathoz hozzáférnek előbb vagy utóbb.  

 

Az ember: 

Az ember szaporodó képessége, és az általa alkotott technológiák evolúciója lehetővé teszik, 
hogy a természetes környezet határain is túl benépesítse a Földet. 

Az emberekben a mai napig nem tudatosult (kivéve a reklám szakembereket és a 
politikusokat), hogy az emberi faj nem értelmes (Homo Sapiens), hanem érzelmes (Homo 
Miserabilis)  lény, így nagyon könnyen befolyásolható. Sajnos ez a tény (is) valószínűleg 
hiányzik a világ minden iskolájának tankönyvéből.  

Az ember elsősorban fogyasztó. Azt fogyasztja, amire rászokatják a reklámok. Egyen mindig, 
ha egy kis ideje van, igyon cukrozott üdítőket, alkoholt, kávét, majd utána gyújtson rá. A 
legutolsó divatnak megfelelően cseréljük ruhatárunkat, fodrászhoz, kozmetikushoz, 
fitneszterembe járunk. Nagy, túlbútorozott házban alszunk, a szuperkonyha, gépesítve, 
automatizált háztartási gépekkel. A fürdőszobában elfér a jakuzzi, vagy a gőzkabin. A ház 
körül garázs, gondosan fenntartott díszkert, úszómedence található. Nyáron nyaralni járunk, 
hétvégén kerékpárt viszünk magunkkal, télen síelni megyünk a családi autóval. Hét közben, a 
kis családi autót használjuk. A kocsikat 6 évente cseréljük, a háztartási gépeket és a bútorokat 
10 évente, a lakást 20 évente teljesen felújítjuk. A számítástechnikai és infokommunikációs, 
és riasztó rendszereket, automata ajtókat, kapukat nem részletezem. Ez ma a „Kaliforniai 
Álom” Ha nincs most, elég pénzed, a bankok készségesen adós rabszolgává tesznek. 
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Keveset tévedek, ha azt mondom: Mindenki így szeretne élni, ha tehetné, a fogyasztói 
társadalomban. Ezért a fényűzésért heti 36-50 órát dolgozik a középosztály. A többiek 
sóvárognak egy életen át. 

A világ jómódú 1 milliárd lakosa, nem érti, hogy hol van itt a baj. A másik 2 milliárd, aki 
azért erőlködik, hogy ennek közelébe jusson, szintén nem érti. 

De ki a hibás, azért, hogy a Föld lakosságának majdnem fele, ilyen fényűző életről álmodik, 
melynek kielégítéséhez 3 Föld is kevés lenne? 

A választ már le se kell írnom. 

 

Kommunikáció, oktatás, média, virtuális világ, történelem, valóság: 

 

Habár az emberi kommunikáció nagy része metakommunikáció, kommunikációnk nagy 
részét mégis telefonon, vagy smile-ik küldözgetésével, vagy like - olással végezzük. Meg is 
van az „eredménye”! Családon belül kommunikációval töltött idő folyamatosan csökken, az 
egy légtérben tartózkodok egymás mellett chat – elnek. A mai fiatalok, 30 év alattiak átlag 4-6 
órán keresztül vannak a virtuális térben, ami „CSAK” azért probléma, mert addig sem 
olvasnak, mozognak, vagy élnek valódi közösségi életet, és akkor még nem beszéltünk a 
számítógépes játékokról és a TV nézési, és autózási szokásokról. Ilyen ülő életmód mellett 
nem kell csodálkozni a rengeteg elhízott, mozgásszervi beteg, fizikai állóképességgel nem 
rendelkező fiatalon és felnőttön. A kizárólag épített, vagy virtuális környezetben élő ember, 
miért szeretné, vagy tisztelné a természetes környezetet? 

Oktatási intézményeink sem olvasás szeretetét, sem a mozgás örömét nem tudják közvetíteni 
fiataljaink felé. Na de ez nem a család feladata is lenne.? Kérdezhetnénk jogosan. De,…. ha 
nem a fogyasztói társadalom kényelmében elsüllyedt, többségében csonka családról lenne 
szó, akik a pénz és az áruk utáni rohanásban elfáradva rogynak le otthon a TV elé. A fiatalok 
örömmel követik is a mintát.  

A média összes csatornáján ömlik a társadalmi elit luxusának, kényelmének kísértése a 
tömegek felé, melynek ellenállni, még komoly felkészülés után is nehéz. Gyermekeink, 
fiataljaink, mielőtt tudatos vásárlók lehetnének, - iskolai felkészítés hiányában - , csak 
elveszett fogyasztók lehetnek. 

Napjainkra a fogyasztói magatartás egyetlen globális mintává vált, mely teljesen tönkre teszi a 
természetes környezetünket. 

A gazdaság evolúciója bekebelezte az egész Földet. A Föld minden eladható erőforrását 
birtokba veszi a „pénz”, egyoldalúan előnyös kereskedelem vagy háború által. Birtokában van 
a teljes média, így a Föld minden emberét manipulálja, hogy minél hamarabb vágyakozó 
túlfogyasztót csináljon belőle. „Támogatásaival” irányítja a politikai pártokat, így az összes 
nemzetet. Megvásárolja, hogy eladhatóvá tegye az összes újítást, vagy „alkalmazza” 
(megveszi) a legjobb tudósokat, hogy nagy nyereséget hozó termékeket fejlesszenek. 

Történelemszemléletünk, oktatásunk dicsőíti a hódítókat, a rabszolgatartókat, a 
gyarmatosítókat, a háborúk győzteseit. Mintának állítja a mértéktelen hatalom, gazdagság 
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építményeit, műalkotásait. Nem mutatja be kellően a diktátorok, gyarmatosítók, 
rabszolgatartók, gazdagok kegyetlenségeit. Ilyen agresszív az emberi faj?  Történetírásunk 
nem szembesít a mértéktelen nagyravágyás megvalósításába bele pusztuló emberi áldozatok 
nagyságával, a rabszolgaszolga, szolga vagy bérrabszolga tömegek nyomorával, 
szenvedésével, a természetes környezet pusztulásával.  

Oktatásunkból majdnem teljesen hiányzik a csillagászat történetének, a Föld történetek, az 
evolúció történetének, az emberi szervezet megismerésének felfedezései. Szintén hiányos az 
emberi viselkedés tudományos felismeréseinek bemutatása. A globális problémák bemutatása 
és a megoldásukra tett nemzetközi erőfeszítéseket, és eredményeket alig említik meg a 
tankönyvek. 

Agresszív-e az emberi faj? 

Történelmünk háborúit, napjaink fegyverkezését bizonyítékként is felfoghatnánk 
agresszivitásunk mellett, de minden fegyveres konfliktus mögött a beteges hatalomvágy, vagy 
a haszonszerzés bújik meg.  

Az emberi faj egyedeinek agya születéskor mindössze csak 30%-ban fejlett. Az egyed túlélése 
érdekében, agyszerkezetéből adódóan másolja a körülötte lévő egyedek viselkedését, azaz 
mintát követ, így tanul meg járni, beszélni, fogyasztani, háborúzni. Viselkedését az a kultúra 
határozza meg, melyben felnevelkedett. Agresszív ösztönöket génjeinkben nem hordozunk. 
Kultúránkban megtalálható agresszivitásunk történelmi múltunkban gyökerezik. A társadalmi 
elit által, még napjainkban is alkalmazott, agresszív területszerzési, vagyonszerzési, 
konfliktuskezelési technikáinkra tanítjuk meg utódjainkat tankönyvek, dokumentumfilmek, 
filmek, regények, mesék, hírek által. Az intelligens konfliktus kezelés elmélete, gyakorlata 
szintén nem tananyag iskoláinkban. 

(A következő sorokat nem szívesen írom le, tekintettel az ENSZ emberbaráti, környezet és 
természetvédelmi tevékenysége miatt)  

A legbefolyásosabb nemzetközi szervezetünk az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) 
tagjai a világ legnagyobb fegyvergyártói és fegyverkereskedői országai is egyben 

Nevezhetjük-e a BT-t a fegyvergyártókat fékentartó szervezetének? Vagy nincsen háború a 
BT engedélye nélkül? Vagy csak a nagyhatalmak biztonságára, fegyverkezési érdekeire 
vigyázó szervezet?  

A gazdasági érdek által irányított nemzetállamok által alkotott nemzetállamok szövetsége, 
tudja-e képviselni az emberiség érdekeit? El tudja-e érni a teljes leszerelést?  

Intelligens-e az emberi faj Globális szinten? 

Nem, pontosabban még nem. Az ENSZ megalapítása, működése bizonyíték arra, hogy az 
emberiség felismerte, hogy vannak problémák, melyekről nemzetközi szinten kell egyeztetni. 

A nemzetközi konferenciák és egyezmények, elég nagy késéssel követik a tudományos 
felismeréseket. Az egyezmények végrehajtása minden esetben sokat késik, vagy elvérzik az 
érintettek ellenállásában. Így gyakran tovább romlik a helyzet. Egyértelműen kijelenthetjük, 
hogy az emberiségnek még nincs hatékony módszertana globális problémák kezelésére. 
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Az is világos, hogy a globális problémákat csak megelőzni lehet. A megoldás a mi 
előrelátásunkban és a jövő generációinak tetteiben van. 

Emberi fajunk képes megismerni, alakítani környezetét, sőt megőrizni a természetes 
környezetet,…. ha úgy akarja. Evolúciója tudatában van, erre a képességre úgy is 
tekinthetünk, hogy fajunkban tudatára ébredt az élővilág.  

Ezen felismerés, és képességek birtokában, az emberiség az egész élővilág túlélésének a 
felelőse is. Ezen erkölcsi magatartás, sajnos még csak a tudományos, és a környezetvédő civil 
társadalom egy részét jellemzi.  

A fogyasztó társadalom átalakulhat-e a gazdaság irányítása mellett fenntartható 
társadalommá? 

Múltunkból, mára megtanulhattuk volna, hogy fejlődésünk jelenlegi állapota SEM, a 
tökéletes vég állapot. Sőt arra is rá jöhettünk volna, hogy ha nem tűzzük ki célul az 
emberközpontú társadalom megteremtését, a gazdaság folytatja „élj a mának, birtokolj sokat, 
vegyél újat, ne törődj semmivel” életérzés megvalósítását. Lassan felébredhetnénk, 
(sokadszorra írom le) társadalmunkat teljes mértékben a gazdaság irányítja, a gazdaság nem 
tud emberközpontú társadalmat létrehozni. Az önzés, a mértéktelenség, az embertársaink 
iránti közömbösség, a fegyverkezés, a kizsákmányolás, a környezet pusztítás, nem az 
emberközpontú társadalom jellemzői, hanem a kapitalizmusé. 

Fel kellene ismernünk, hogy ha a pénz irányítja, a gazdaságot, a törvényhozást, a médiát, a 
tudományt, akkor gyakorlatilag gondolkodásunk, oktatásunk, és erkölcsünk fölött is 
rendelkezik.  

A gazdaság rövidtávon gondolkozik, csak a haszonnal számol, és mindig többet akar. 
Nyeresége töredékét felhasználva, reklámokon keresztül, elhiteti a fogyasztóval, hogy 
környezetbarát, társadalmi felelősséget vállal, és az emberek boldogsága érdekében 
cselekszik. 

Társadalmunk fejlődése hosszú utat járt be a törzsi szerveződéstől, az ENSZ-ig. A fejlődés 
motorja, mindig, az erkölcs fejlődését követő társadalmi elégedetlenség volt.  

Ma az emberi jogok nyilatkozata után több mint fél évszázaddal, el kell ismernünk, a jövő 
generációk jogait, és a többi élőlény jogát is a túléléshez. De sem a jövő generáció, sem az 
élőlények nem fognak elégedetlenkedni. Még sajnos, - a gazdagok önzése, kapzsisága miatt -, 
a jelen generációk tagjainak sem tudjuk biztosítani az alapvető emberi jogokat. Ez nem lehet 
akadálya, hogy a jövőre nézve olyan döntéseket hozzunk, amelyek nem veszélyeztetik 
gyermekeink, unokáink és élővilág túlélését. 

Fajunk nagyon bonyolult társadalmat alkot, mind városi, nemzeti és globális szinten, viszont a 
közösségi döntéshozást is teljesen áthatja a rövidtávú gazdasági, vagy politikai haszon 
szemlélete, így hosszú távú (50-100 év), - a túlélést is szem előtt tartó -, stratégiák alkotása 
még nem elterjedt semmilyen döntéshozási szinten. Még egyéni szinten is meg kell tanulnunk 
stratégiát készíteni, mert ha jelenlegi társadalmunk mintáját másoljuk, csak termékek után 
vágyakozó, boldogtalan emberek lehetünk. 
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A fogyasztó társadalom üzenete: 

Jelenleg az emberek a gazdasági érdek társadalmában, a fogyasztói társadalomban élnek 
(csapdájában vergődnek), vagy szeretnének élni, melynek fő és egyetlen üzenete: 

Keress (szerezz) pénzt és vedd (szerezd) meg!  Mindig a legújabbat, legjobbat, a legszebbet! 

Ne gondolkozz, vágyakozz, és vásárolj! Ne törődj semmivel, majd a pénz megoldja. (persze a 

te adódból) 

 

Egy ember központú társadalom célja:  

Legyen boldog, egészséges, művelt minden gyermek, városlakó, állampolgár, világpolgár, 

környezetszennyezés nélkül, fenntartható módon. Tudatosan élj, gondolkozz, mértékkel 

fogyassz. Felelős vagy embertársaidért, környezetedért, az élővilágért, a következő 

generációkért. 

 

A két szemlélet közötti különbséget nem kell magyarázni. Mai világunk pont az ellenkezője 
annak, amit az emberiesség megkívánna. Az ellentmondás égbekiáltó, nem értjük, hogy 
„fejlődtünk” idáig. 

 

Helyzetértékelés összefoglalás 

A Gazdaság túl nőtt az emberi fajon, saját törvényét követi, egy véges bolygón, a korlátlan 
növekedés útján jár. A mértéktelen fogyasztás és a fogyasztási javak előállítására használt 
technológiák, túlélésünket veszélyeztető mértékben elpusztították természetes 
környezetünket. A Föld lakosságának 1%-a mértéktelenül meggazdagodott, irányítása alá 
vonta a társadalmi, technológiai, tudományos fejlődést. A társadalmi igazságtalanság 
elviselhetetlenné vált, mindennapossá vált a terrorizmus. A fegyverkezés továbbra is virágzó 
üzletág, háborúkat, háborús feszültségeket szít a világ minden pontján. Embertársaink 
elpusztításából gazdagodnak meg évről-évre a fegyvergyárak tulajdonosai és a 
fegyverkereskedők.  

Tudásátadási módszereink, oktatási rendszereink komoly hiányossággal rendelkeznek, a jövő 
generációt nem szembesítik az elődeik hibáival, és nem készítenek fel a felhalmozott globális 
problémák megoldására. 

Jelenlegi társadalmunkat a gazdasági érdekek alakították ki, nem fajunk hosszú távú, túlélési 
szempontjai. Ha ember központú, ésszerű társadalmat szeretnénk, be kell ismernünk, hogy a 
jelenlegi nem az, sőt ilyen gazdasági befolyás mellett nem is lehet az, így változtatnunk kell. 

Be kell látnunk, a gazdasági érdek irányította társadalom nem vezet jóra, törvényszerűen 
katasztrófa a vége. 

Ne kergessünk illúziókat, s ne csapjuk be a választópolgárokat, túlélésünk érdekében a földi 
javak fogyasztását csökkenteni kell.  

Nem vagyok robot, de Watson elemzésére én is kíváncsi lennék!   
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Az emberiség túlélésének SWOT analízise 

Erősségek 
Szaporodóképesség 
Tudományos ismeretek környezetünkről, az emberi fajról 
és egyedeiről  
Fejlett technológia 
Kreativitás 
Globális kereskedelmi és gazdasági szervezettség, és 
kapcsolatrendszer 
Internet 
ENSZ 
Túlélés érdekében létrejött nemzetközi együttműködések  

 

Gyengeségek 
Szaporodóképesség szabályozatlansága 
Hiányos tudományos ismeretek környezeti folyamatokról 
Környezetpusztító termelési technológiák  
Fegyverkezés, háborúk 
A civil társadalom szervezetlensége nemzeti és globális 
szinten is 
Globálisan elterjedt életmódminta fenntarthatatlansága 
Nemzetközi egyezmények eredménytelenségei 
Biológiai sokféleség drasztikus pusztulása 
Fosszilis energiahordozók dominanciája 
Klímaváltozás sebessége 
A többség szegénysége, nyomora, 
Uralkodó réteg mértéktelen gazdagsága, pazarlása 
A lakosság városokba vándorlása 
A háborús- és klímamenekültek tömegei 
A fogyasztó társadalom tarthatatlanságát beismerő 
felismerés hiánya 
A társadalmi teljesítmény GDP történő mérése 
A jövő nemzedékek érdekeinek képviseletének hiánya, 
mint nemzeti, mint nemzetközi szinten 
A gazdaság uralma alatt lévő média  

Lehetőségek 
Teljes leszerelés 
A fogyasztó társadalom tarthatatlanságának tudatosítása  
A termékek, hitelek reklámozásának korlátozása, hatásuk 
gyengítése 
Önkéntes egyszerűség életstratégia terjesztése 
A Klímaváltozás vészharangjainak zúgása 
A Társadalmi Jólléti Index kidolgozása, elterjesztése 
Fenntartható életmódok kidolgozása, elterjesztése 
Vízellátás stratégiai tervezése 2100-ig minden településen 
Jövő Nemzedékek Képviselete szervezetének létrehozása 
az ENSZ-ben és a nemzet államokban 
Globális civil társadalmi szervezettség erősítése 
Szabadság, demokrácia, tolerancia erősítése 
Környezeti folyamatok kutatása 
Szaporodási ráta csökkentése 
Körkörös termelési technológiák fejlesztése 
Energia önellátás elterjesztése 
ÜHG mentes tömegközlekedés, népszerűsítése 
Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 
Fásítás 
Úszó városok kifejlesztése, építése 
A történelemszemlélet, oktatási tartalom megújítása 
Globális oktatási tartalom és rendszer létrehozása 
Felkészülés a munkahelyek nélküli világra 
Tanuló algoritmusok (MI) 
A média, mint államhatalmi ág elismerése, és civil 
kontroll alá helyezése 
 

Veszélyek 
Szélsőséges időjárási jelenségek 
Vízhiány 
Tengerszínt emelkedése 
Golf áramlat leáll 
Háborúk szétterjedése 
Társadalmi egyenlőtlenségek növekedése 
Biodiverzitás további pusztulása 
A vidék elnéptelenedése 
Mega poliszok élhetetlensége  
Politikai stabilitás gyengülése 
Az ENSZ-re háruló feladatok pénzügyi fedezetének 
hiánya 
Klímaváltozás „elszabadulása”  
Jövő nemzedékek felkészületlensége az előttük álló 
globális problémák megoldásában 
A fogyasztói társadalmi minta további terjedése a Földön 
A termelés automatizálása következtében kialakuló 
robbanásszerű munkanélküliség hatásai  
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Az emberiség túlélésének esélyei a következő 100 évben: A jelenlegi 
tendenciák kivetítése, tudatos beavatkozás nélkül: 

 

A kérdés nem az, hogy túléli-e az emberiség a következő 100 évet, hanem az, hogy romlanak, 
vagy javulnak-e túlélési esélyei a következő 100 évben. 

A Föld népességnövekedése folyamatosan lassul, 2100 előtt években stagnál, de 2070 után 
érezhető problémát nem okoz. 

A klímaváltozás túl gyors, a permafrost olvadása nehezen kiszámítható, a Párizsi Klímacsúcs 
2%-os célja nagyon nehezen elérhető. A tengerszint emelkedése soha nem látott kihívások elé 
állítja a tengerparti országokat, és óriási migráció elindulása várható ezekről a területekről. 

Az esőerdők kiirtása 2030 –ig változatlanul folytatódik, így a biodiverzitás is jelentősen 
csökkeni fog. A klímaváltozás a mérsékelt övi erdőket is megtizedeli. 

A klímaváltozás hatásai, a világgazdaság átrendeződése, a közlekedés robbanásszerű 
dekarbonizációja, az automatizálás, a társadalmak elöregedése, a gazdaság érdek rövidtávú 
érdekeinek korlátlan érvényesülése, együttesen aláássák a politikai stabilitást. Visszaesik a 
világgazdaság növekedése, a politika idegengyűlöletbe, fegyverkezésbe menekül. A 
világgazdaságot sújtó recesszió tartós marad. 

Sok fejlett ország erőforrásait, a gyerekek felnevelésének költségei mellett, a lakosság 25-35 
%-át kitevő öregek ellátása is próbára teszi. Az állami költségvetést, az automatizálás 
következtében, 15 - 20% feletti munkanélküli tömeg megélhetésének a biztosítása is terhelni 
fogja, ezért komoly társadalmi feszültségekre lehet számítani, a szélsőségek megerősödése 
mellett. A fejlődő országok segélyezésére kevesebb erőforrás jut. 

A technológiai fejlődés a társadalmi stabilitás szempontjából túl gyors, az automatizálás 
következtében a munkaerőpiacról kiszoruló tömegeknek értelmes elfoglaltság kell. Ma a 
kenyeret és a cirkuszt is a résztvevő fizeti. Viszont jönnek a robotok, akiket nehéz lesz 
megadóztatni.  

Az alapjövedelem bevezetése elkerülhetetlen lesz a legtöbb országban. A részleges önellátás, 
gyereknevelés, idősgondozás, önkéntesség, és a szabadidő értelmes eltöltéséhez szükséges 
képességeket fejleszteni kell, mind az iskolákban, mind az átképzéseken. 

A napjainkban olcsó munkaerőt adó országok Kína, India, Dél-Ázsia és Dél-Amerika országai 
sokat veszítenek, ha automatizált gyárakba, hazaköltöztetik a termelést, a fejlett országok. 
Ezekben az országokban is komoly munkanélküliség várható, társadalmi feszültségekkel. 

A gyors gazdasági, technológia, környezeti változásokat a jelenlegi társadalmi döntéshozó 
rendszer nem tudja követni. Nincs idő a folyamatokat több szempontból is elemezni, 
megoldási javaslatokat modellezni, tesztelni, megvitatni, a döntések előtt társadalmi 
konszenzust megteremteni. A demokratikus döntéshozatal feltételei folyamatosan gyengülnek 
a világban. Így a kormányzati döntések kerülnek túlsúlyba, vagy az algoritmusok, sok helyen 
a diktatúrák. Gyors változások, gyors döntéseket igényelnek.  A gazdaság olcsó, a politika 
rövidtávon szavazatokat érő megoldásokat akar. Társadalmi evolúciónk megreked a gazdagok 
irányítása alatt álló „képviseleti demokrácia” szintjén.  
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A fentiekből látszik, hogy meg lesz a ma élő generációknak a maguk problémája, így 
kevesebb energia marad a jövő generációk érdekeivel foglalkozni, így tovább romlanak az 
emberiség hosszú távú túlélési esélyei. 

Az emberiség hosszú távú érdekeit szem előtt tartó, előrelátással elkészített, stratégia tervek 
mentén végzett, döntés előkészítés, megelőzheti a kapkodást és a rövidtávon olcsó, de 
hosszútávon drága megoldások felszínre kerülését. Az előrelátás sok problémát megelőzhet, 
vagy a megoldás költségeit csökkenti. 

 

 

 

II. rész 

Emberközpontú, fenntartható társadalom létrehozásának 
lépései 

 

Társadalmunk történelme során először, zsákutcához érkezett. Ha tovább megyünk a korlátlan 
növekedés útján, a Föld erőforrásainak határaiba ütközünk, melynek társadalmi összeomlás a 
vége.  

Háború!  

Gazdaságunk, mely eddig irányította növekedésünket nem képes észlelni a veszélyt, csak ha 
már összeomlott a tőzsde. Fogyasztásunk túl nőtt Földünkön. A tudomány (Római Klub) több 
mint félévszázada figyelmeztet a veszélyre. Az ENSZ a fenntartható fejlődés irányába 
terelgetné az országokat, de hatástalanul. 

Társadalmunk szellemi elitjére és a jövő generációira vár a feladat, hogy a gazdaság központú 
társadalmunkat, emberközpontú, fenntartható társadalommá alakítsa. 

A tovább lépéshez fel kell tennünk a kérdést: 

Mi jó az emberiségnek? 

BÉKE! Egészséges környezet! Fenntartható társadalom! Társadalmi igazságosság! 
Biodiverzitás! Szabadság! Demokrácia! Tolerancia! 

Mi a valóság? 

A haszon, minden áron. Mint az előzőekben láttuk jólétünk érdekében kipusztítjuk az 
élővilágot, nem törődünk a nyomorban élőkkel, és gyerekeink, unokáink jövőjével sem. 
Társadalmunk érzéketlen a szegényekkel, más országok polgáraival, a jövő generációval 
szemben. Mi lesz az ár, ha a túlélés a tét? Hány milliárd áldozatot szed majd a III. 
világháború.  
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Miért? 

Mert társadalmunk vezetői többségében erkölcstelen „mintapéldányai” fajunknak. Mert 
akinek sok pénze (dollármilliárdosok), vagy sok hatalma van (politikusok), arcátlanul sok 
mindent megtehetnek, büntetlenül, évezredek óta. Ezt senki nem kifogásolja???  A 
legveszélyesebb a gazdag politikus. Tényleg el hisszük, hogy egy dollármilliárdos az 
embereket képviseli? Társadalmunk erkölcse fejletlen, s nagyon lassan fejlődik, pedig a 
társadalmi változások egyre gyorsabbak. A gyorsan növekvő vágyaknak határt kell szabni! 

 

 

Meg kell fogalmazni a fenntarthatóság erkölcsi normáit! (javaslat): 

1. Tiszteld az élet minden formáját a Földön! 
2. Ne ölj, ne fegyverkezz, ne kereskedj fegyverrel! 
3. Tiszteld családod tagjait, segítsd embertársaidat! 
4. Ne harácsolj, ne vágyjál gazdagságra! 
5. Mondj igazat, állj ki az igazadért, az elesettekért! 
6. Élj tudatosan, mértékletesen, élj egyszerű életet! 
7. Védd a környezetet, mert gyermekeid, unokáid jövőjére vigyázol! 
8. Olvass, tájékozódj, hogy a jót tenni tudd, végezz önkéntes tevékenységet! 
9. Tested, szellemed, lelked egészségére vigyázz, minden nap sportolj! 
10. Gondolkodj pozitívan, mert boldog csak így lehetsz! 

Meg kell fogalmazni a kivételes, tartalmas élet „receptjét”!(javaslat): 

Tudatosság, mértékletesség, egyensúly, harmónia, boldogság, elégedettség, egészség, 
fenntarthatóság, önkéntes egyszerűség. 

Természetesen ezen erkölcsi normákat be kell építeni a társadalmi tudatba. Hirdetni, tanítani, 
értelmezni szükséges, mintává kell tenni, hiteles személyek által. 

 

 

Jövőkép 2120-ra: 

Egy intelligens faj nem elfogadja sorsát, hanem megtervezi azt. 

A világ népessége stabilizálódik, Önkéntes egyszerűségben él, és Világpolgár státusszal 
rendelkezik a lakosság 10%. Az országok teljesítményét kizárólag Társadalmi Jólléti Index -
ben mérik. A teljes nukleáris leszerelés megvalósul. A hőmérsékletemelkedés megáll. A 
pólusokon és a Grönlandon a jég nyaranta majdnem teljesen elolvad, így a tengerszint 10-12 
m-el nő. 1 milliárd ember él úszó városokban. Az ózonlyuk teljesen begyógyul. Minden Föld 
lakó biztonságos ivóvízhez jut. Az éhezés megszűnik a Földön. A biodiverzitás növekedésnek 
indul. Erdőterületek növekedése is kimutatható. A megújuló energiatermelés túlsúlyba kerül. 
A termonukleáris erőművek által termelt energia a megújulókhoz képest túl drága, ez igaz az 
atomerőművekre is. Kizárólag ÜHG mentes közlekedési eszközöket használunk. 
Automatizált, körkörös gyártásban készül minden fogyasztási cikk. 2040-től csak 
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visszaváltható csomagolóanyagokba lehet a termékeket csomagolni, a tartós fogyasztási 
cikkeket pedig csak bérelni lehet, így mára a világ óceánjai műanyag hulladék mentesek. 
Tilos a termékek és hitelek reklámozása a tömegtájékoztatásban. 2080-tól, az 100.000.000,- 
(százmillió) dollár feletti magánvagyont el kell adományozni vagy 90%-os adó sújtja. A 
társadalom döntő többsége fenntartható életmódot él, csak a gazdagok és a jómódúak 
pazarolnak. 2050-től csak energia önellátó épületeket, és gyárakat lehet építeni. A termékek 
előállításának, fogyasztásának nem lehet káros környezeti hatása. A fejlett országok 
többségének ökológiai lábnyoma 3-5-ről 1,5 alá csökken. Egészségkárosító szerek eladása 
felére csökken. A virtuális valóságot választók létszáma évről évre csökken. Az 
emberközpontú fenntartható társadalom erkölcse megerősödik világszerte. A jövő 
nemzedékek képviselete 2020-tól megvalósul az ENSZ-ben, és 2030-tól az országok jelentős 
többségében létjogosultságot kap a jövő nemzedékek ombudsman -jának intézménye. A 
szabadság, demokrácia, tolerancia megerősödik.  

 

Reális-e ez a jövőkép? 

Első hallásra talán túl optimistának tűnhet. A cél legyen, mindig, pozitív. A pozitív 
gondolkodásnak hatalma van az emberek felett. Cél nélkül, nincs értelme az ember életének. 
Gondoljunk bele milyen eredményeket ért el az emberiség az elmúlt száz évben. A többségét 
nem is akarta. S valljuk be az elmúlt 100 évben tettük igazán tönkre bolygónkat. Csak a 
pozitív gondolatok visznek egy jobb világ felé. 

Véleményem szerint 100 év elég lesz, egy igazságosabb és fenntarthatóbb jövőt létrehozni 1 
milliárd ember (világpolgár) összefogásával! Ne feledjük, hogy közben folyamatosan fejlődik 
a globális társadalmi szervezettség. A tudományos és technológia fejlődés és a körkörös 
termelési folyamatok támogatják a környezet megtisztulását. Egy emberközpontú társadalom 
értékeit közvetítő oktatás segítségével, generációról - generációra erkölcsösebb lesz 
társadalmunk. A gazdaság, Társadalmi Jólléti Index-el méri teljesítményét, így a 
fenntarthatóságot szolgálja. Ha nincs ellenlábas a siker nem marad el. -, ……. ,és Watson-t 
még csak fel sem használtuk. 

A jelentős gazdasági szervezetek, vállalatok vezetői tanult, tájékozott emberek, ezt kívánja a 
piac, a technológia fejlődés, és a társadalom változásai. A társadalmi tudat folyamatosan 
fejlődik, így a vállalatok vezetőinek képzése és a gazdaság irányítói is fejlődnek. Napjainkban 
már egy sikeres vállalat elképzelhetetlen környezettudatosság, társadalmi felelősség vállalás, 
családbarát munkahelyek nélkül. A gazdaság, a fejlett országokban próbál megfelelni a 
fogyasztók elvárásainak, és a törvényi előírásoknak. 

Nem szabad hagyni, hogy a lakosság 1 %-át kitevő szuper gazdagok rövidtávú gondolkodása 
megakadályozza egy boldog jövő kialakulását. 

Akarja-e a társadalom az igazságosabb, fenntarthatóbb világot? 

A tudomány, igen, A környezetvédők, igen. A kulturális kreatívak, igen. A jövő generáció, 
igen. A politikusok csak szavazatokat akarnak, habár aláírják a nemzetközi egyezményeket. A 
gazdagok, nem, kivéve a megújuló energia ipart és a környezetvédelmi technológiákat 
gyártókat. A szegények, napi küzdelmekkel vannak elfoglalva. A fogyasztók, ezt is beveszik 
majd, csak jó legyen a dizájn. A gazdaság egyébként könnyen átáll, csak legyen idő. Az 



14 
 

összeomlásokat nem szereti, mert másnap „ő” is összeomlik. Arra kell vigyázni, hogy a 
következő generációk egyre jobban akarják. 

 

A Jövő Őrzőinek Kódex-e: 

A Világpolgár szó már elhasználódott (cosmopolitan magazin). Javaslom a jövő őrzője, vagy 
a jövő őrszeme megnevezés használatát. 

A jövő őrzőinek, felkészült hiteles embereknek, családoknak kell lenniük, mert életmódjukat 
szeretnénk mintává tenni a jövő nemzedékeinek számára.  

 

A Jövő Őrzőinek Etikai kódex-e 

 

1. Szabad ember, aki szereti a demokráciát, és a tolerancia híve. 
2. A jövő őrzője az emberiség hosszú távú érdekeit képviseli.  
3. Elkötelezett híve a fenntartható társadalom megteremtésének. 
4. Önkéntes egyszerűségben él, hogy ökológiai lábnyoma ne haladja meg a Föld eltartó 

képességét.  
5. Önkéntesként részt vesz a globális problémák megoldásában, mérséklésében. 
6. Minden körülmény között betartja a fenntarthatóság erkölcsi normáit. 
7. Évente ültet egy fát és környezetét is erre sarkalja. 
8. Segíti országa fenntartható társadalommá alakítását. 
9. Elvégezte a Jövő Őrzői-t felkészítő on-line képzést. 
10. Tagja a Jövő Őrzői Világszövetsége -nek. 

 

A fogyasztói társadalom országainak is állítani kell egy példát: pl.: Bután példáját.  

 

Hogyan győzzük meg embertársainkat, egy emberközpontú társadalom, előnyeiről, 
szükségességéről. 

„Már a kérdés is abszurd.” Egy emberi társadalom, és nem emberközpontú? Érdekes? 

 

Elsősorban, saját életmódunkkal. Másodsorban, az emberközpontú társadalom értékeivel, 
mértéktartásával, nyugalmával, igazságosságával, fenntarthatóságával, erkölcsösségével. Ezek 
után, lehetőséget kell adni a fenntartható életmód kipróbálására, mert a gyakorlás közben 
szerzett pozitív élmények, meggyőző erejűek.  

 

 

 



15 
 

Mindent meg kell tenni, hogy a jövő generáció rendelkezzenek fenntartható életmódhoz 
szükséges erkölcsi tartással, tudással és képességekkel.  

 

 

Milyen hatás várható a Jövő Őrzői- nek  tevékenységétől 2030-ig. 

 

A Jövő Őrzői ekkora már 5 millión vannak világszerte. Évente 5 millió fát ültetnek el. 

Megerősödik a teljes nukleáris leszerelést szorgalmazók tábora. 

Kiépülnek a nemzeti fenntarthatósági központok. 

Az oktatás minden szintjén általánossá válik a fenntartható életmód ismereteinek, és 
készségeinek elsajátítása. 

Minden országban megvalósul a Jövő Nemzedékek képviselete. 

Az országok többségében bevezetik a Társadalmi Jólléti Index alkalmazását. 

A világ fogyasztásának növekedése megáll. A világ autóinak a száma, az energia felhasználás, 
az iparcikkek forgalma, az élelmiszer eladások nem nőnek tovább. 

Egyre több országban bevezetik az alapjövedelmet. 

Az önkéntes tevékenységet végzők száma megduplázódnak 2020-hoz képest. 

 

Tényleg ilyen nagy HATÁSA lehet 5 millió jól felkészült, hiteles embernek?  

 

Itt a hatáson van a hangsúly. Ameddig Ők felkészülten, odaadással, cselekszenek, tanítanak. 
Addig a kulturális kreatívok egymásra találnak, felgyorsul a fenntartható életmód technikák 
cseréje. Addig felnő egy fogyasztói magatartásban kételkedő korosztály, akik között már szép 
számmal vannak, olyanok, akik fenntartható módon szeretnének élni. Addigra tanáraik már a 
fenntarthatóság lelkes hívei. Addig az energia önrendelkezés, az automatizálás, tömegeket 
szabadít fel a bérrabszolgaságból. S a klímaváltozás kellemetlen hatásai, a munkanélküli és 
bevándorló tömegek, valamint a gazdaság megtorpanása, a politikusokat is végre meggyőzi, 
hogy valami mást kell kitalálni a növekedés helyett. Ne feledkezzünk meg más szervezetek 
(ENSZ AGENDA 2030) hasonló erőfeszítéseinek eredményeiről sem 

Reméljük! Ezért érdemes ÉLNI igazán! 
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Kivel lehet együttműködni a fenntartható társadalom létrehozásában? 
 

A fiatal generációkkal. A tudósokkal és a tudományt hirdető, tanárokkal. Tudatosan élő 
emberekkel, a kulturális kreatívokkal. Civil szervezetekkel. Egyházakkal. Egyesült Nemzetek 
Szervezetével.(ENSZ). Kormányokkal. A Megújuló energia ipar és a környezetvédelmi ipar 
vállalataival. 
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Lépések az igazságosabb, fenntarthatóbb jövő felé 

Stratégiai célok: 

1. Társadalmunk helyzetének elemzéséből fakadó egyértelmű következtetéseket le kell 
vonni, ki kell mondani, tudatosítani kell az emberekben és tanítani kell az iskolákban. 

2. A GDP lecserélése Társadalmi Jólléti Index –re. 
3. A Jövő Nemzedékek Ombudsman intézményének megteremtése az ENSZ-ben és a 

nemzetállamokban. 
4. A gazdaság befolyásának csökkentése minden döntési szinten. 
5. Fenntartható életmód kidolgozása, gyakorlása, elterjesztése. 
6. Világpolgárok létszámának, befolyásának növelése. 
7. Felkészülés, a szűkülő munkalehetőségekkel rendelkező világra. 

Feladatok 

1. Társadalmunk helyzetének elemzéséből fakadó egyértelmű következtetéseket le kell 
vonni, ki kell mondani, tudatosítani kell az emberekben és tanítani kell az iskolákban: 

 A háború, a fegyvergyártás, a fegyverkereskedelem az emberiesség ellen 
elkövetett bűn! 

 A jövő és a jelen nemzedékeknek joga van az egészséges környezethez, a 
biodiverzitás -hoz, az élethez, aki ezt csorbítja, az emberiség és a jövő 
generációi ellen bűnt követ el. 

 Az emberiség hosszú távú céljai, az emberek többségének érdekei, 
rendszeresen háttérbe szorulnak, a gazdaság rövid távú céljaival szemben. 

 A dollármilliárdosok és G8 országok gazdagsága, mértéktelen pazarlása, 
erkölcstelen a többi polgárral, országgal, a jövő nemzedékekkel szemben. 

 Ha ember központú, ésszerű társadalmat szeretnénk, be kell ismernünk, hogy a 
jelenlegi nem az, sőt ilyen gazdasági befolyás mellett nem is lehet az, így 
változtatnunk kell.  

 Társadalmunk a jövő generációt nem készíti fel a felhalmozott globális 
problémák megoldására. 

 Társadalmunk elvárásait 15-20 évre előre kell közvetíteni a gazdaság szereplői 
felé, akkor nagyobb valószínűséggel teljesítik azt.  

 A nemzetközi együttműködés folyamatát, történetét, eredményeit kihívásait 
tanítani kell a jövő generációinak, és lehetőséget kell nekik adni a nemzetközi 
együttműködés tevékenységeibe való bekapcsolódásra. 

 A világ polgárainak új fenntarthatóbb életmód minta kell. 
 A Földi élővilág megőrzése az emberiség kötelessége. 
 A klímaváltozásért a fejlett országok a felelősek. A fejlődő országok a fejlett 

országoknak gyártanak termékeket. A fejlett országok terjesztették el filmeken, 
reklámokon keresztül a fogyasztói társadalmat, saját meggazdagodásuk 
érdekében. Viszont minden országnak, embernek van teendője a még 
súlyosabb következmények megelőzésében. 

 A klímaváltozás következtében bekövetkező vízhiány és tengerszint emelkedés 
kiszámíthatatlan társadalmi feszültségeket okoz, mely fegyveres konfliktusokat 
válthat ki. 
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 A biodiverzitás nagy részének pusztulása, pótolhatatlan veszteség az 
élővilágnak, mely alapjaiban gyengíti az emberiség túlélési esélyeit.  

 A klímaváltozás, a háborúk, a szegénység kezelhetetlen migráns áradatot indít 
útjára, és mindennapossá teszi a terrorizmust. 
 

2. A GDP lecserélése Társadalmi Jólléti Index –re: 
 A GDP nem veszi figyelembe a termelés és a fogyasztás okozta környezeti 

károkat, de a munkaerőben keletkező egészségkárosodásokkal sem számol. 
Társadalmunk fejlődésének kimutatására, környezetünk állapotának nyomon 
követésére, az emberek elégedettségére, pszichikai állapotára, az oktatás 
minőségére, a betegellátás színvonalára, az emberi értékekre egy gazdasági 
teljesítményre utaló mérőszám sosem volt alkalmas. Ezért tartunk ott, ahol. 

 A fenntartható életmódra való áttérés törvényszerű következménye a 
fogyasztás csökkenése, amely tartós gazdasági recesszióhoz vezet. A GDP 
évről-évre való csökkenése mellett is tartósan nőhet a Társadalmi Jóllét. 

 Ki kell dolgozni a társadalom állapotát valósághűen mérni képes mérőszámok 
egységes rendszerét. 

 Nemzetközi konferencián szükséges egyeztetni, megállapodni az áttérésről, 
legkésőbb 2030-ig. 
 

3. A gazdaság befolyásának csökkentése minden döntési szinten 
 Közpénzek, pártok, képviselők teljes átláthatóságának biztosítása. 
 A lakosság leggazdagabb 1%-át ki kell zárni a közügyek intézéséből 
 Közpénzzel csak tulajdonjog részesedés megszerzése ellenében lehessen 

vállalkozásokat támogatni. 
 Gazdasági szereplők lobby tevékenységét  a törvényhozásokban, az EU-ban, az 

ENSZ-ben meg kell tiltani. 
 Közmédiák függetlenségét garantálni kell. 
 A reklámok és filmek előtt illúzió keltés veszélyére figyelmeztető feliratot kell 

elhelyeztetni 
 

4. Fenntartható életmód kidolgozása, gyakorlása, elterjesztése: 
 Jelenlegi pazarló, luxus életmódunk, nem fenntartható. 
 Önkéntes egyszerűség életmódjának népszerűsítése világpolgárok által  
 Fenntarthatósági és látogató központok létrehozása fővárosok közelében.  
 Oktatási segédanyagok készítése a fenntartható életmódról, társadalomról 

iskolák számára. 
 

5. Világpolgárok létszámának, befolyásának növelése: 
 Világpolgárok együttműködésének rendszerét meg kell teremteni. 
 Ki kell dolgozni a Világpolgárok Etikai Kódex-t. 
 A világpolgárok képzését el kell indítani. 
 A világpolgárok teteinek jó „marketing” kell.  

 
6. Felkészülés a szűkülő munkalehetőségekkel rendelkező világra: 

 Az automatizálás okozta munkaerő piaci változásokat, előre jelezni és azonnal 
közvetíteni kell a lakosság, és következő generációk felé. 
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 Új munkahelyek a szükséges mennyiségben nem fognak keletkezni, csak a 
részmunkaidős munkahelymegosztás tompíthatja a robbanást. 

 Az elhelyezkedni nem tudó tömegeket ki kell vezetni a munkaerő piacról, 
vissza a háztartásokba, részleges önellátásba vidékre, az önkéntes 
egyszerűségbe. 

 Az alapfokú oktatásban meg kell kezdeni az értelmes, pénz nélküli, szabadidő 
eltöltés ismereteinek oktatását, készségeinek fejlesztését. 

 Önkéntes munkavégzés lehetőségeit bővíteni kell. 
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A jövő fenntartható életmódjait bemutató Oktató és Látogató központként működő 
települések kialakítása fővárosok közelében 

 

Miért van szükség fenntartható életmód központokra? 

 Az emberi utánzással tanul a leggyorsabban és a leghatékonyabban. 

 A környezetvédelemmel, fenntarthatósággal és a klímaváltozással kapcsolatos 
ismeretek, eredmények, erőfeszítések, nem jutnak el a társadalom nagyobb részéhez.  

 A jelen és a jövő generációinak szembesülnie kell az előttünk álló globális 
problémákkal. A fiataloknak el kell sajátítani a globális kihívások megoldásához, 
mérsékléséhez szükséges ismereteket, készségeket. meg kell ismerniük a nemzetközi 
erőfeszítések sikereit, kudarcait. 

 A  következő 100 évben a társadalom nagy tömegeinek kellene életmódot váltania, 
ahhoz hogy a klímaváltozás  hatásaihoz történő alkalmazkodás költségei a lehető 
legkisebbek legyenek. 

 A fenntartható életmódnak nincsenek még kidolgozott követhető mintái. 

 A nemzeti központoknak, a nemzeti sajátosságok figyelembe vételével, adaptálnia kell 
a jó külföldi példákat. Nemzeti nyelvre le kell fordítani az idegen nyelvű 
szakirodalmat, és oktatási segédanyagokat. Szerveznie kell a nemzeti központok 
közötti tapasztalatcseréket, a nemzetközi tevékenységben való részvételt.  

 

Célja: 

 Az önkéntes egyszerűség életmódjának bemutatása 

 A fenntartható, klímatudatos életmód ismereteinek és a gyakorlásukhoz szükséges 
készségek fejlesztése. 

 A természetvédelem, a környezetvédelem, a nemzetközi környezetvédelmi 
együttműködések, egyezmények eddigi eredményeinek terjesztése. 

 A fenntartható életmódot segítő technológiák bemutatása, és kipróbálásuk 
lehetőségének biztosítása. 

 Teret adjon a jövő generációinak (óvodások, általános iskola alsó-, felső tagozat, 
középiskolások, egyetemisták), - és tanáraiknak – a globális problémák, és hazai 
hatásainak megismerésére. 

 Lehetőséget adjon egy tudatos, mértéktartó, felelős, részben önellátó, ésszerű 
fogyasztással járó egészséges életmód gyakorlására. 

 A látogatók önkéntesként bekapcsolódhassanak a központ építésébe, üzemeltetésébe. 

 Bemutassa a nemzetközi egyezmények célkitűzéseit, a megvalósítás érdekében tett 
nemzeti és nemzetközi erőfeszítéseket, és lehetőséget adjon ezen tevékenységekbe 
való bekapcsolódásra. 
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A projekt megvalósításának elvei: 

 Lehetőség biztosítása a társadalom minden résztvevője számára az együttműködésre, 
önkéntességre 

 Magas szintű tudományos tervezés, mind az építkezés, mind az üzemeltetés folyamán 

 Energia önellátó kivitelezés és működés. 

 Nulla CO2 kibocsátás a működés során. 

 Hulladék mentes működés. 

 Minimális anyag és energia felhasználás, valamint széndioxid kompenzáció a tervezés 
és a kivitelezés a során, 

 

Bemutatott tevékenységek: 

 Egészséges táplálkozás, életmód tervezése, gyakorlata 

 Anyag és energiatakarékos, vegyszermentes háztartás,  

 Energia önellátó, favázas lakásépítés, üzemeltetés, 

 „Édenkert” családi önellátást szolgáló ökologikus zöldség és gyümölcstermesztés, 
raktározás, tartósítás módszertana, gyakorlata, 

 Önellátást szolgáló kisállattartás gyakorlata 

 Víztakarékos vízhasználat a háztartásokban, 

 Energia termelő rendszerek lakó és közösségi épületekben, 

 Nulla CO2 kibocsátású közlekedési eszközök, rendszerek, 

 Intelligens, emberközpontú településfejlesztés, kialakítás és üzemeltetés, 

 Nemzetközi együttműködésben való részvétel gyakorlata 

 

A megvalósítás ütemezése: 

 Programtervező csoport kialakítása 2018 

 Nemzeti programtervező csoportok toborzása, nemzeti programok tervezése 2019 

 Nemzeti központi mintatelepülés kialakítása fővárosok közelében 2019-2020 

 A jövő fenntartható életmódjait bemutató Oktató és Látogató központként működő 
települések kialakítása régió központok közelében 2020-2025                                      
(1 mintatelepülés/500.000-1.000.000 fő) 

 A program működése 2020-2120, a program társadalmi mintává fejlődik 
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 A program 2050-től önfenntartó 

A program várható eredményei 2050-ig: 

Lesz, sok, kipróbált, vonzó fenntartható életmód mintánk. Annyi, amennyi ország 
részt vesz a programban. 

100.000.000.  fő (diák, tanár, házaspárok, családok) próbálhatja ki a fenntarthatóságot. 

A központokban 40.000 család él fenntartható életmódot. Várhatóan a 
mintatelepülések családjainak a gyerekei is a központokban maradnak. A program 
népszerűsége miatt, nagy valószínűséggel a települések lakossága meg tízszereződik. 

A központokban 1.000.000 db autonóm minimum lakóház készül el, a minimumházak 
leendő lakóinak segítségével. 

Világszerte létrejön 4000 fenntartható település, mely komoly lökést ad a 
fenntarthatóságra való áttéréshez. 

Az oktatótelepülések mintává válnak szerte az országokban. 

 

A fenntartható életmód központok működésének leírása 

A központokat a beköltöző üzemeltetők és önkéntesek építik fel. Ők azok, akik 
kialakítják a majdnem teljes önellátást biztosító létesítményeket is. 

A központ egy kis lakóközösség, mely konszenzusos döntéshozás módszerével 
alakítja, szervezi életét. 

A központokat az ott lakó házaspárok, családok, önkéntesek, s az oda érkező 
„vendégek” üzemeltetik. Az életmód próbálók 1 hétig laknak a központban. Részt 
vesznek a mintatelepülés életében, saját maguk ellátásában, eközben elsajátítják a 
fenntartható életmód ismereteit, készségeit. 

A mintatelepülés kezdetben, egyszerre 100 vendéget tud fogadni, ellátni, tevékenység 
kínálni az oda érkezőknek. 

A településen élők online képzéseken tanulnak, csere kapcsolatokat tartanak fenn más 
központokkal, részt vesznek nemzetközi humanitárius akciókban. 
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Befejezés: 

 

A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön !........(egy indián főnök) 

e felismerést, már régen folytatni kellett volna: 

…….de mi túlhasználtuk, így nekünk és gyermekeinknek, szerényebb  fogyasztás mellett kell 
egy igazságosabb jövőt felépítenünk! 

(a Jövő Őrzői) 

Az igazságosabb társadalomhoz, egy erkölcsösebb emberiség kell!  

A szerényebb fogyasztáshoz, fenntarthatóbb életmód minta kell! 

A hitelességhez önkéntes egyszerűségben élő emberek kellenek! 

 

A Jövő Őrzői megmentik a Jövőt! 

 

 

 

  

 


