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A Lépések ezen számának fő témaköre a karbon- és ökolábnyom, a
gazdasági tevékenységeink klímaváltozásra és ökológiai rendszerekre gyakorolt hatásainak mérésére kifejlesztett elegáns közös nevező,
amelyet az utóbbi másfél évtizedben egyre több gazdálkodó szervezet használ környezeti teljesítményének mérésére.
Ha bolygónk életünkre nézve alapvető geobiokémiai folyamatait vizsgáljuk, az atmoszféra CO2 koncentrációját és aeroszoltöltöttségét,
az óceánok savasodását, a sztratoszféra ózonkoncentrációját,
a geobiokémiai nitrogén- és foszforciklusokat, az édesvíz globális használatát, a jégmentes földterületek termelésbe vonását, a
biodiverzitás elveszítését és a bioszféra kémiai szennyezettségét,
akkor látjuk, hogy azok közül többnek (CO2 , biodiverzitás és globális nitrogénciklus) már évekkel ezelőtt átléptük a fenntarthatóság
szemponjából – világhírű tudósok által – megállapított rendszerhatárait.
Hogy mit jelent ez? Sajnos nem sok jót gyemekeink és unokáink számára. Ha most leállítanánk az összes belső égésű motort és fosszilis
erőművet, még hosszú évtizedekig tovább melegedne a bolygónk.
Masszív és komplex folyamatok, nemlineáris függvények mentén
határozzák meg a jövő generációk sikerpotenciálját. Ahhoz, hogy érdemben alkalmazkodni tudjunk a változó világunk által támasztott
követelményekhez, értenünk kell létünk, gazdaságaink, viselkedéseink hatásait a bolygó létfenntartó rendszereire. Ehhez meg mérnünk
és elemeznünk kell. Egyre okosabban. Ebbe az irányba mutat karbon- és ökolábnyomaink vizsgálata. Elegendő lehet ez ahhoz, hogy
kontroll alatt tartsuk tevékenységeink hatásait? Egyértelműen nem!

Ennél szoﬁsztikáltabb megközelítésekkel sem vagyunk (még) képesek megérteni például a ránk ható kémiai kockázatokat. Ugyanakkor
ez egy valóban okos és jó lépés a helyes irányba.
A proﬁ tmaximalizálás gépezete persze itt is keresi kiútjait, huncut
megoldásait, miközben mások jó szándékkal valóban komoly erőfeszítéseket tesznek. A KÖVET ez utóbbiakkal próbálja felgyorsítani
lépéseit.

„Ahhoz, hogy érdemben alkalmazkodni
tudjunk a változó világunk által támasztott követelményekhez, értenünk kell létünk, gazdaságaink, viselkedéseink hatásait a bolygó létfenntartó rendszereire.
Ehhez meg mérnünk és elemeznünk kell.
Egyre okosabban.”
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