Itt az idő: Az embereknek össze kell fogniuk, és cselekedniük kell!
Írta: Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns az Utrechti Egyetem, üzleti etikai tanszék professzora, ahol a „Fair Limits”
projektet irányítja. A projekt azt vizsgálja, hogy indokolt lehet-e az ökológiai és gazdasági
erőforrások birtoklásának korlátozása.
"Az állampolgároknak politikai erejüket használva fel kell lépniük, hogy megvédjék a bolygót
minden állat érdekében, beleértve önmagunkat is."
Mit jelent a 21. században állampolgárnak lenni, amikor azzal a kihívással kell
szembenéznünk, hogy hogyan mentsük meg bolygónkat és önmagunkat? Sokkal többet
tehetünk, mint amennyit jelenleg megteszünk, de a választási időszakokon kívül a legtöbben
elfelejtjük, hogy állampolgári kötelességünk van. Elsősorban anyáknak, apáknak,
testvéreknek, barátoknak, fogyasztóknak, munkavállalóknak, diákoknak, vállalkozóknak és
önkénteseknek tekintjük magunkat. Ha elhatározzuk, hogy többet akarunk tenni a bolygó
védelme érdekében, akkor a fogyasztási szokásainkat megváltoztatjuk, napelemeket teszünk
a házaink tetejére, csökkentjük a húsfogyasztásunkat, vagy önkéntesnek jelentkezünk egy
természetvédelmi szervezethez.
Ez mind pozitív és dicséretes, de elsősorban olyan polgároknak kell tekintenünk magunkat,
akik politikai -és szabadságjogokkal rendelkeznek, amelyek segítségével változást vívhatunk
ki. Fel kell emelnünk hangunkat, amikor valaki megpróbálja bolygónk védelmét ideológiai
kérdéssé alakítani a bal és a jobb oldal között, rámutatva, hogy éghajlatunk és biológiai
sokféleségünk védelme éppúgy érdeke a politikai jobboldali szavazók gyermekeinek, mint
baloldali szavazók gyermekeinek.
Csatlakoznunk kell azokhoz a tüntetésekhez, amelyek radikálisabb intézkedéseket
követelnek kormányainktól a környezet védelme érdekében, és támogatnunk kell a
független újságírást, amely az olyan vállalatokat kutatja, melyek valótlan dolgokat
propagálnak és dezinformációt terjesztenek a Föld állapotáról. Ösztönözni kell barátainkat és
kollégáinkat arra, hogy olvassunk olyan könyveket, amelyek felvilágosítanak minket a bolygó
valódi állapotáról, és csak olyan pártokra kellene szavaznunk, amelyek nem járulnak hozzá a
Föld tűrőképességének további átlépéséhez. Vagyis, amikor azt fontolgatjuk, hogy kire
szavazzunk, akkor más kérdésekhez képest a pártok „zöld” politikájára fektetett hangsúlyát
nagyobb mértékben kellene figyelembe venni.
Minderre azért van szükség, mert a Föld jövője a legfontosabb előfeltétele minden állat,
jólétének, beleértve a miénket is.
Az ok, amiért össze kell fognunk és, mint a környezetünkért felelős polgárok, tenni kell
valamit, egyszerű. A közelmúlt nem adott okot arra, hogy abban reménykedjünk, hogy a
bolygó megmentésében a vállalatok és a politikusok élen járjanak. Néhány kivételtől
eltekintve a vállalatok a profitot az emberek és a bolygó elé helyezik, és egyeseket
egyszerűen bűnrészesként lehet besorolni a Földünk károsításában. Szintén néhány
kivételtől eltekintve, a politikusok mindig rövid távon gondolkodnak és igyekeznek szavazóik
és adományozóik tetszését elnyerni.

Talán bizonytalan vagy abban, hogy mit tehetsz. Úgy érezheted, hogy csupán egy ember
cselekedete nem változtat semmin. De a történelem bebizonyította, hogy ez nem így van:
rengeteg olyan személy van, aki sarkalatos változást hozott, és még több, aki úgy
változtatott, hogy csatlakozott egy társadalmi mozgalomhoz. Ha elsősorban olyan polgárnak
tekintjük magunkat, akik élhetnek politikai jogaikkal, és akik nem félnek megszólalni, akkor
összefogással változást hozhatunk!

