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Sosem foglalkoztam azzal, hogy 
csökkentsem a lábnyomomat
Az alábbi rövid beszélgetést Györki-Vincze Katinka jegyezte le és fordította, melyet Zoomon készített 
Dr. Mathis Wackernagellel, a GFN (Global Footprint Network) alapító elnökével.

Mathis, Ön hogy csökkenti az ökológiai 
lábnyomát?

Sosem foglalkoztam azzal, hogy csökkentsem 
a lábnyomomat, helyette az erőforrás-bizton-
ságomat növelem. Ez persze ugyanazt je-
len ti, hoz zá téve, hogy felismerem, a saját 
ké  pes  sé  gem  be kell befektetnem egy olyan 
jövőért, ahol klí ma változás és erőforrás-
hiány vár ha tó. 

Mit üzen a Lépések olvasóinak?
1. Növeljük az erőforrás-biztonságun kat 
(akár mint háztartás, város vagy ország)! 
Ha nem függünk túlzottan az erőforrá-
soktól, nagyobb biztonságban leszünk. 
Ezáltal nem az emberiséggel teszünk jót, 
hanem befektetünk saját magunkba. Itt 
nemcsak szemlélők vagyunk, hanem mind-
annyian benne is vagyunk a játékban.

2. Aludjunk eleget! Pihent aggyal jobb 
döntéseket hozunk.

3. Ne használjuk a kellene szót! Amire azt 
mondjuk, hogy kellene, az ritkán történik 
meg. Mit akarunk? Melyik megoldást sze-
retnénk? Ezek itt a fontos kérdések.

Miért foglalkozzunk a túllövéssel?

A jövő egyre inkább megjósolható. Tudjuk, 
hogy akarunk majd enni, aludni és mozogni. 
Szintén egyre jobban körvonalazódik, hogy 
bármelyik forgatókönyv valósul is meg, klí-
maváltozás lesz és erőforrás-szűkösség. Aki 
nem készül fel, magát sodorja veszélybe. 
Az erőforrás-biztonság a gazdasági erő köz-
ponti paramétere. 

Az emberek úgy tekintenek az ökológiai  
lábnyomra, mint valami szenvedést, áldo-
zatot jelentő dologra. Pedig nem az: arra való, 
hogy kon textusba helyezzük magunkat.  
Ezt hívjuk „egy bolygónak”, ebből származik 
az egyboly gós jólét kifejezés. Az Ön cége, 
városa, or szá ga készül a jövőre? 

Mik a tervei a Global Footprint 
Network-nél?

Amit minden évben csinálunk: szervezzük 
a túllövés napját – ez az a nap, amikor 
az emberiség elhasználja a Föld által egy 
évben megújítani képes erőforrásokat. Ez 
a nap minden évben más dátumra esik, az 
erő forrás-felhasználástól és a bolygó meg-
újulóképességétől függően. 

Lehetséges kitolni a túllövés napját?  
Min den képp! Nézzék mekkora a lehe tő-
sé gek ereje: 
www.overshootday.org/pop, itt ta lál nak 
szá mos gazdaságilag megvalósítható pél-
dát, amivel kitolhatjuk a túllövés napját.

Nem az a kérdés, hogy mennyire vagyunk 
erre hajlandóak. Inkább az: Magyarország 
vajon elkötelezett a sikerért? Ha elláto-
gat nak erre a weboldalra, láthatják, hogy 
Ma gyar ország mennyire felkészült a jövőre: 
data.footprintnetwork.org.

http://www.overshootday.org/pop
http://data.footprintnetwork.org.



