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Milyen világot akarunk örökségül hagyni?

idei háromnegyed év lényegében eltelt, s most ismét rátaláltam 
arra az év elején megjelent cikkre, amely a 2019-es fogyasztói trendekkel foglalko-
zott – környezetvédelmi szempontból is. Ennek a talán legfontosabb megállapítása, 
ha úgy tetszik, előrejelzése az volt, hogy az emberek végre szeretnének felelősen 
gondolkodni.

Emlékszem, jó érzés volt erről először olvasni, így, ennyire konkrétan, s remény-
kedni abban, hogy ez a kitétel – valamikor a nem olyan távoli jövőben – valóban 
valósággá válik. Ha magam körül, a szűkebb környezetemben körül nézek, csupa 
ilyen beállítottságú ember, ismerős vesz körül – de persze számosan vannak olya-
nok is, akiket egyáltalán nem érintett meg még az a tény, hogy teszem azt, már az 
Arktisz jegében is kimutathatóak azok az apró gumidarabok, amelyeken több száz, 
vagy ezer kilométer távolságban nemrég gépjárművek futottak, vagy hogy a brazíliai 
őserdő harmadának leégése igenis befolyásolja a Brazílián kívül élőket is, a part 
menti levegő felmelegedése ugyanis változásokat indukál a kontinensek belsejé-
ben is, mert ha eloszlanak a felhők, nem fog eső esni és…. de nem akarom most 
túlzottan belelovalni magam.

Örömmel látom viszont, hogy személyes ismerőseim között is vannak már, akik mára gyakorlatilag 
környezetvédelmi influenszerekké, aktivistákká, véleményformálókká váltak. A fiam egyik iskolatársának 
anyukája – egy társnőjével összeállva – a környék összes suliját végiglátogatták zero waste előadásokat 
és programokat tartva, és számos általános iskolás diákot maguk mellé állítottak. Egyre többekben 
fogalmazódik meg komolyan az igény, hogy a maguk után jövő generációt minél több idevágó in-
formációval lássák el. Ma mi edukáljuk a ma diákjait, holnap ők állnak majd ki a jövőjüket követelve a 
politika szereplői, a döntéshozók elé. Mi ez, ha nem igazi win-win helyzet?

Mind többen gondolkodnak el és teszik fel a kérdést: valóban ilyen világot akarunk magunk után 
hagyni a soron következő generációknak? Olyat, amelyben alapvetés a nemtörődömség, vagy olyat, 
ahol a társadalom egyetlen szereplőjének sincs kétsége afelől: ez mindannyiunk közös ügye.

Sokszor hangzik el ugyanis manapság kritika a fiatalokkal szemben – hogy szemtelenek, érdektele-
nek és nem adják át a helyüket a buszon -, de ugyanakkor aktivizmusból és kitartásból egyre inkább ők 
adják majd nekünk a példát. Őket láthatjuk majd a tereken, a valószínűleg egyre gyakoribbá váló klí-
matüntetéseken és, – akár tetszik, akár nem - őket látjuk majd egy idő után a döntéshozói pozíciókban 
is. Elvégre is, nekik többet kell majd megélniük abból a jövőből, amely elkövetkezik.

2019 trendje az is, hogy nagyobb lett az önbizalmunk, és hogy szeretnénk hatni a világra. Nem 
kétséges tehát, hogy a Greta Thunbergek korát éljük. Azok viszik előre valamelyest a világot, akik nem 
hagyják elhallgattatni magukat. A háromgyerekes anyuka ismerősöm, aki hetente többször megy és 
előad az iskolásoknak. Az, aki nekiáll faültetést szervezni, aki élőláncot von egy liget köré, aki felhívja a 
figyelmet, milyen törékeny a minket körülvevő világ.

Aki – ha már lapunk fő szegmense a hulladékgazdálkodás – élen jár a megfelelő minőségű külön 
gyűjtésben, aki szem előtt tartja a Renew, Reuse, Recycle szemléletmódot, aki nem felejti el, hogy vég-
ső soron mindannyian egy körforgás részei vagyunk, hogy azt fogjuk visszakapni, amit mi magunk is 
adtunk.

Mi, a Zöld Ipar Magazin szerzői, szerkesztői, létrehozói most egy újabb lapszámot adunk. Kívánjuk, 
forgassák haszonnal, találjanak benne sok érdekességet! Mert az esztendőből hátra levő néhány hó-
nap rettentő gyorsan eltelik, de tetteink vagy mulasztásaink hatását még sokáig fogjuk érezni.

Kocsis Noémi
főszerkesztő 
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