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Uvod
“Trajnostni način življenja gledano dolgoročno pomeni enakost. Kot vrednota pomeni dajati
enako težo pri odločitvah za prihodnost kot tudi za sedanjost. Nanj je mogoče misliti kot na
zlato pravilo podaljšano skozi čas” (Robert Gilman, Choices for Sustainable Living).
Klic k molitvi
Naša duhovnost solidarnosti temelji na zavedanju edinosti, ki že obstaja. Biti pomeni biti v
odnosu: vsaka naša izbira in vsako naše dejanje vpliva na celotno življenje skupnosti. Božje
kraljestvo nas kliče, da živimo v pravičnih odnosih, da omogočamo drugim, vsemu
ustvarjenemu, imeti to, kaj potrebujejo, da se izražajo kot razodetje Božjega, pa tudi
poskrbeti za vse, ki bodo prišli za nami, za ljudi in druge oblike življenja.
Izkušnje
“Oseba iz potrošniškega sloja jemlje iz zemlje 20 do 30 krat več kot oseba iz revnega sloja.
…Potrošniki jedo meso in industrijsko predelano hrano; pijejo osvežilne pijače in druge
napitke iz posod za enkratno uporabo… Od leta 1950 se je poraba na osebo povečala takole:
poraba bakra, energije, mesa, jekla in gradbenega lesa se je podvojila; imetje avtomobila se je
povečalo za štirikrat; uporaba plastike za petkrat; uporaba aluminija je porasla za sedemkrat;
potovanje z avionom se je povečalo 33-krat” (Christopher Uhl, Developing Ecological Consciousness).
Okoljski odtis po svetu (Global Footprint Network) sledi zahtevam človeštva do narave glede
zagotavljanja hrane, proizvodnje surovin in absorpcije izpustov ogljikovega dioksida v
primerjavi s sposobnostjo narave, da obnavlja te vire in absorbira odpadke. Po tem izračunu
je razvidno, da je človeštvo v prvih devetih mesecih leta 2011 preseglo 'proračun' narave in
začelo naravne vire porabljati "na kredit". Za preostanek leta smo naš ekološki deficit
vzdrževali z izčrpavanjem zalog, kot so ribe in drevje, in kopičili odpadke, kot ogljikov
dioksid v ozračje in oceane. Za nemoteno oskrbo bi že zdaj potrebovali med 1,2 in 1,5
planeta; če se bo takšen trend nadaljeval, pa bi za pokritje vseh potreb še pred letom 2050
potrebovali kar dve Zemlji. www.footprintnetwork.org/earthovershootday )
“Zapiramo največji sistem življenja planeta. Spreminjamo kemijo planeta. Spreminjamo
velike hidrološke cikluse. Zrak, vodo in zemljo nasičujemo s strupenimi substancami, tako da
jim ne bomo mogli nikoli več vrniti njihove prvotne čistosti. Vznemirjamo celotni sistem
zemlje, ki je rodil tako veličastno zbirko oblik življenja…, izgubljamo deset tisoč vrst vsako
leto in ta mera izgub še narašča.”
(Thomas Berry, The Dream of the Earth)
“Svet se sooča z globalno krizo vode... Človeštvo rabi 54% dosegljive sveže vode; do leta
2028 lahko ta številka naraste na 90%. Podtalni vodni viri se izčrpujejo mnogo hitreje kot pa
se morejo obnavljati.”
(Interfaith Center on Corporate Responsibility, 2011)
Industrijske dežele skupaj odmečejo 222 milijon ton hrane letno, kar je dovolj, da bi z njo
nahranili 925 milijonov ljudi. Hrana, ki gnije na odlagališčih odpadkov, proizvede 20%
izpustov metana, ki prispeva h globalnemu segrevanju.
(World Ark, Holiday 2011)

Premišljevanje
“Preprostost, zmernost in disciplina morajo postati del vsakdanjega življenja, da ne bi vsi
trpeli negativnih posledic nepremišljenih navad nekaterih… V vesolju obstaja red, ki se ga
mora spoštovati in ljudje imajo težko odgovornost, da ta red ohranijo za dobrobit prihodnjih
generacij.”
(Janez Pavel II., Ekološka kriza: Skupna odgovornost)
“Veliko težav v zadnjih dveh stoletjih je povzročil naš omejen način mišljenja. Osredotočali
smo se na posameznika in narod, ali na skupnost narodov, da bi sledili [svojim] namenom.
Čut za našo zemljo ni nikoli vstopil v naše misli… Vsaka oblika življenja na zemlji je bila
zreducirana iz svojega statusa božjega stvarstva na 'naravni vir', človeku na razpolago, da ga
uporabi za kakršenkoli malenkosten namen, ki bi si ga mogli ljudje izmisliti.” (Thomas Berry,
The Dream of the Earth)

“Svet kot hotel je naravni vir edino za človeško uporabo… Vendar če naj bi gledali na zemljo
kot na naš dom, na en in edini dom, bi bil naš odgovor nanj verjetno zelo drugačen.
Prispodoba doma takoj prinese misel o potrebnosti hišnih pravil, nečesa, čemur je treba
slediti: (1) vzeti samo svoj delež; (2) počistiti za seboj; (3) držati hišo v dobrem stanju za
druge.”
(Sallie McFague, A New Climate for Theology)
“Prva zapoved ekonomije je: rasti, razvijati se. Prva zapoved Zemlje je: dovolj.
Ekonomija pravi: tekmuj, konkuriraj. Zemlja pravi: nisi v vojni; si v skupnosti.
Ekonomija pravi: hitro uporabi. Zemlja pravi: Zakaj to hitenje? Misli na prihodnost.
Ekonomija pravi: Bodi v skrbeh, bori se, bodi nezadovoljen. Zemlja pravi: Veseli se!”
(Donella Meadows, “The Laws of the Earth and the Laws of Economics”)
Dejanja
• Izogibajte se artiklom za enkratno uporabo, kot so skodelice iz stiropora in papirnati
kozarci, brisače in prtički.
• Nosite svojo trpežno nakupovalno torbo.
• Izbirajte hrano in pijačo v steklenih ali metalnih posodah, namesto v plastičnih.
• Jejte manj mesa: 16 funtov žita pridobi samo 1 funt mesa pitane govedi.
• Izračunajte svoj ekološki odtis (www.redefiningprogress.org) in ga skušajte zmanjšati.
• Kupujte recikliran papir, ki ne vsebuje klora; tiskajte na obe strani papirja.
• Napnite vrv za perilo: kadarkoli je mogoče, perilo sušite na zraku in soncu.
• Manj potujte z letalom; to potovanje je glede na ogljik najbolj intenzivno.
• Sledite načelom LOAF: lokalno izdelano, organsko pridelano, živalim prijazno,
poštena trgovina.
Sklepna molitev
Bog in Stvarnik, napolni nas s hvaležnostjo za ta naš planet, ki vzdržuje življenje. Daj, da
bomo živeli brez strahu pred pomanjkanjem. Daj nam sočutje za otroke vseh bio-regij in vrst.
Pomagaj nam k odločnosti, podobno kot jo imajo voditelji Iroquois konfederacije, da bomo
»gledali in poslušali za dobro [vseh] in imeli vedno pred očmi ne samo sedanje, ampak tudi
prihodnje generacije, tudi tiste, katerih obrazi so še pod obličjem zemlje…, da bomo tako pri
vsaki odločitvi mislili na njen vpliv za prihodnjih sedem generacij.”
(The Iroquois Constitution)
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