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AZ IDŐK JELEI
Ha az ember elég hithűen ragaszkodik valamilyen elvéhez, sőt küzd is 
érte, hajlamos szinte minden nagy eseményt e szempontból értékelni. 
A fenntartható fejlődés igen alkalmas ilyen csőlátásra. Ezen előszót egy 
hónapja tervezem, s akkor a sok pozitív jel miatt találtam ki a fenti címet, 
amit ki lehetett volna fejteni így: Szép új zöld idők reményteli jelei. Pár 
napja kaptuk ugyanakkor a szomorú hírt, hogy a GFN (Global Footprint 
Network) kutatói szerint a világ a lezárások ellenére visszaállt a régi, erő-
forrás-pazarló tempóra. Június 4-én Glasgow-ban hozták nyilvánosságra 
a 2021-es ökológiai túllövés napját. Tavaly a pandémia sok szörnyű követ-
kezménye mellett volt legalább egy jó is: közel egy hónappal (a 2019-es 
július 26-ról a 2020-as augusztus 22-re) tolódott a „deficitpont”. Ezzel 
egy 1970 óta romló trend tört meg, de sajnos csak rövid időre: 2021-ben 
a fenntartott lezárások ellenére visszaestünk és a világjárvány környezeti 
ajándék-hatása teljesen elmúlt. 2021-ben a túllövés napja július 29. 
Ám ahogy a mondás tartja: ahol nagy a szükség, ott közel a segítség. 
A világ vezetői egyre komolyabb elhatározásokat tesznek a fenntart-
hatóbb jövő érdekében, és itt a sok beszédnek már nemcsak az alja, 
hanem a teteje is sok: az Európai Zöld Megállapodás (European Green 
Deal) és Joe Biden 2021. januári beiktatásával felzárkózott a Green New 

Deal is. Ez az USA hathatósnak tűnő klímavédelmi programja, amit a 
foglalkoztatás bővítésével és a gazdasági egyenlőtlenség csökkenté-
sével igyekeznek elérni. Az amerikai magaspolitikában új pozíciót hoztak 
létre: az Egyesült Államok első klímaügyi elnöki megbízottja az a demok-
rata John Kerry lett, aki 2004-ben, elnökjelöltként túl zöld volt a repub-
likánusok mellett még saját pártjának is.
Ezen számunkban az idők azon kis jeleivel is foglalkozunk, melyek sokunk 
munkás hétköznapjait megváltoztatták: a „Hómofiszban vagyok!” 
mondat állítólag gyakrabban hangzik el hazánkban, mint a szintén 
dobogós „Áfás számla lesz?” ill. „Minden mehet bele?” kérdések. Az Eco-
nomist cikke1 szerint sokan reggeli lustálkodásról és hosszú ebédekről 
álmodtak, ám a 65 ország 5000 válaszadójára kiterjedő felmérés szerint 
otthonról szinte mindenki többet dolgozik: az angolok, a németek, az 
oroszok és az amerikaiak például átlagosan bő fél órával. Cikkeinkben 
kitérünk a negatív oldalra is: a bekapcsolt képernyők és internet csak 
látszólag nem járnak környezetszennyezéssel. Elmélyedhetünk emellett 
a nemnövekedés technológiájában, kevésbé filozofikus hajlamú olva-
sóink pedig megismerkedhetnek a Föld egyik legzöldebbnek és legbol-
dogabbnak tartott országával: Costa Ricával. A KPMG felmérése szerint 
a világ cégvezetőinek közel fele nem számít rá, hogy minden visszaállna 
a régi kerékvágásba. De hogy tartós változás lesz-e, s ha lesz, az meg-
oldja-e a fenntarthatóságot, az minden szakcikk, adat és felmérés elle-
nére végső soron világnézeti kérdés, azaz legszemélyesebb szubjektív 
vélekedésünk marad. A globalizáció megatrendje véleményem szerint 
is megfordult, aminek – szintén az Economist megfogalmazása sze-
rint – „200 ezer tonnás metaforája” volt a Szuezi-csatornát, és ezzel 
a világkereskedelem jelentős részét majd egy hétig blokkoló Ever Given 
konténerhajó. A 90-es évek hatékonyságnövelő paradigmájának helyébe 
az ellátásbiztonság lépett, ami a lokalizáció erősödését hozza!

Prof. dr. Tóth Gergely / KÖVET Egyesület
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1   2020-11-24: People are working longer hours during the pandemic.
Forrás: © The Economist 2021-02-20,  
How will John Kerry fare as Joe Biden’s climate envoy?
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