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Fenntarthatóság 2020. február 

Bevezető* 
A fenntarthatóság a bioszféra és az emberi civilizáció együttélésének képessége oly módon, hogy 
miközben kielégítjük a jelen szükségleteit, nem veszélyeztetjük a jövő generációinak erre való 
képességét. A fenntarthatóság három fő pillére a gazdaság, a környezetvédelem, és a társadalom, más 
szóval a profit, a bolygó és az emberek. 

A Föld Isten csodálatos ajándéka. Igyekszünk felnőni ahhoz, hogy ezt kellően megbecsüljük, és 
megtapasztaljuk a teremtés egészének egymásrautaltságában rejlő csodát és misztériumot. A jelent 
azonban egy furcsa paradoxon hatja át: minél jobban csodáljuk a Földet, annál inkább rádöbbennünk, 
hogy az emberi tevékenység tönkreteszi és feléli a bolygó természeti kincseit. Csak úgy tudjuk 
visszaállítani és fenntartani a Föld egészségét, ha csökkentjük az ember természetre gyakorolt hatását. 
Ez azt kívánja tőlünk, hogy komolyan megvizsgáljuk az életmódunkat és a fogyasztási szokásainkat.   

Imádság* 
Teremtő Isten, mi dönthetünk arról, hogy másképp akarunk élni. Lelkesíts minket a döntéseinkben, 
hogy felismerjük, milyen hatással van életünk a környezetre és az emberi családunkra. Segíts minket, 
hogy oly módon éljünk, amely jobb világot teremt mindenki számára. 

Tapasztalat 
Globális szinten többé már nem járható út a fogyasztás ösztönzése általi gazdasági növekedés. Az 
előrejelzések azt mutatják, hogy a nyersanyagok felhasználása 2017 és 2060 között majdnem a 
duplájára nő, és ezzel párhuzamosan növekszik az üvegházhatást előidéző gázok kibocsájtása, egyre 
inkább éreztetik a hatásukat a bányászat és egyéb környezetszennyező források okozta mérgező 
hatások is.  

A jelenlegi fejlődési modell sokaknak hozott jómódot, ugyanakkor példátlan mértékben megnőtt az 
emberek közötti egyenlőtlenség is, ami aláássa az innovációt, a társadalmi egységet és a fenntartható 
gazdasági növekedést is. A Föld éghajlata és az élővilág sokszínűsége szinte visszafordíthatatlan vesz-
teségeket szenvedett el. A tudósok szerint csak úgy tudjuk visszafordítani a folyamatokat, ha az emberi 
tevékenységekben, így az élelmiszeriparban, az energia előállításában, a fogyasztásban, a termelésben 
és a városok működésében gyökeres változtatásokat vezetünk be.  

Széleskörű változások kellenek az élelmiszeripart érintő infrastruktúrában, kulturális és társadalmi 
mintákban, és olyan szabályozásra van szükség, amely nem támogatja a jelenlegi fenntarthatatlan sta-
tus quo-t. Jelenleg közel kétmilliárdan nem jutnak rendszeresen élelemhez, és 820 millióra tehető az 
alultápláltak száma. Ugyanakkor egyre nő a túlsúlyban szenvedők aránya szinte az egész világon, ma 
már kétmilliárdra tehető a felnőttek és 40 millióra az öt év alatti túlsúlyos gyermekek száma.  

Az egyes országokban csökkenteni kell az élelmiszeripar környezeti hatásait, oda kell figyelni, hogy 
minél kevesebb élelmiszert dobjunk ki, és hogy az állati fehérje mellett alternatív fehérjeforrásokat is 
igénybe vegyünk. 

Az energia előállítása során kiemelt figyelmet igényel, hogy közel egymilliárdan nem jutnak elektromos 
áramhoz, és hárommilliárdnál is többre tehető azoknak a száma, akik a főzéshez szennyező szilárd 
halmazállapotú tüzelőt használnak. Ezekre megoldást kell találni, miközben növelni kell az energia 
hatékonyságot és fokozatosan be kell zárni a fosszilis tüzelőanyagokra épülő erőműveket. 



A fenntartható fejlődéshez az élet más területein kisebb és hatékonyabb városokra van szükség, 
minőségi közösségi közlekedéssel és infrastruktúrával, szociális intézményekkel, és olyan gazdasággal, 
amely tisztességes és fenntartható megélhetést kínál, akár a technológiára, akár a természetre épül az 
a bizonyos iparág. A környezet globális elemei, így a légkör, az óceánok és az esőerdők is kiemelt 
védelmet kell, hogy élvezzenek, hiszen ezek az ökoszisztéma és a természeti erőforrások kritikus 
forrásai.  

Forrás: A tudósok azonnali, célzott beavatkozást sürgetnek, nehogy a visszájára forduljon mindaz, amit az elmúlt évtizedekben 
elértünk (Scientists call for urgent, targeted action to avoid reversing the development gains of recent decades),  

 2019. szeptember 11., New York (https://sustainabledevelopment.un.org/ 
Magyar nyelvű cikk a témában: https://qubit.hu/2020/01/08/az-ensz-17-fenntarthato-fejlodesi-celjabol-jo-ha-kettot-teljesit-a-

vilag-a-2030-as-hataridoig) 

Reflexió 
Mivel a Föld és annak erőforrásai Isten ajándéka az egész emberiségnek, tisztelettel, igazságosan és 
takarékosan élünk a teremtett dolgokkal, és a mai és a jövő nemzedékek szükségleteire is gondolunk.… 
Ez az egyszerűség mindenekelőtt rendházaink felszereltségében, az étkezésben, az öltözködésben, a 
beszerzésekben, az utazásokban és a pihenésben mutatkozik meg.  (KV, ÁD 19a és 20a)  

Legyen olyan időszak a mienk, amelyre úgy emlékeznek majd, mint amelyben újjáéled az élet 
megbecsülése, erős elhatározás születik a fenntarthatóság elérésére, felgyorsul az igazságosságért és 
békéért folytatott küzdelem, és örömmel ünneplik az életet. (Laudato Si’ 207 idézve a Föld Chartát (The Earth 
Charter), 2000. június 29.) 

Ez a két idézet miként szólít meg téged, hogy jobban odafigyelj a fenntarthatóságra? 

Mi a teendő? 
Keress rá a Google-ban “a fenntartható élet” kifejezésre, és sok ötletet fogsz találni. Néhány példa:  

• A háztartások energiafelhasználása csökkenthető, ha mindig lekapcsoljuk a villanyt, ha már 
nincs szükségünk rá, vagy ha kicsit alacsonyabb hőfokra állítjuk a termosztátot télen és 
felveszünk egy kardigánt. 

• Amit csak lehet, újrahasznosítunk. 
• Nem használunk egyszer használatos termékeket: eldobható poharat, bevásárló zacskót, 

élelmiszertároló edényeket, stb. 
• Újratölthető kulacsot használunk. 
• Komposztáljuk az ételmaradékot, ha van rá mód. 
• Fair-trade (tisztességes) kereskedelemből származó termékeket vásárolunk, ha van rá mód. 
• Mit lehet még tenni? 

Záró imádság* 
Kegyelem és szeretet Istene, neked kínáljuk fel ma az imáinkat, az elkötelezettségünket, és az 
ajándékainkat. Megismerve a teremtés csodáját és mindazt, amit a teremtés az emberi családnak 
kínál, legyen kellő bátorságunk és meggyőződésünk, hogy képesek legyünk hozzájárulni a Föld 
fenntarthatóságához. Minden tettünk tegyen tanúságot amellett, hogy partnereid vagyunk a Föld 
teremtésében és fenntarthatóságában, amelyet te adtál nekünk, hogy megbecsüljük, és örömünket 
leljük benne.  

*Az imák forrása: Ima a Föld fenntarthatóságáért, Catholic Health Association of the United States (pdf) 

Összeállította Jeanne Wingenter nővér, Central Pacific (CP) tartomány, a Nemzetközi Shalom Hivatal számára (Róma, Olaszország) 
A fejlécben szereplő grafika a 24. Általános Káptalan szimbóluma, amelyet a Kongregáció Kommunikációs Hivatala készített. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24791GSDR_press_release_for_11_Sept.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://qubit.hu/2020/01/08/az-ensz-17-fenntarthato-fejlodesi-celjabol-jo-ha-kettot-teljesit-a-vilag-a-2030-as-hataridoig
https://qubit.hu/2020/01/08/az-ensz-17-fenntarthato-fejlodesi-celjabol-jo-ha-kettot-teljesit-a-vilag-a-2030-as-hataridoig
https://regi.katolikus.hu/konyvtar/ferenc_papa_laudato_si_enciklika.pdf
https://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_hungarian.pdf
https://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_hungarian.pdf
https://www.chausa.org/docs/default-source/general-files/a2271fa655ec4213a122edf89f15ce3c1-pdf.pdf?sfvrsn=0
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