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Eghajlatváltozás és
társadalmi változás
Az éghajlatváltozás miatt megváltozott életkörülményekhez a nö
vény- és állatvilág egy része már egyértelműenmegfigyelhetőmó
don megpróbál alkalmazkodni. Már Magyarországon is megjelen
tek olyan új növényfajták, amelyek jobban elviselve az időjárás

változásait, kezdik kiszorítani az őshonos növényeket. A gyü
mölcsfák megváltozott virágzásának ideje és az új kártevők megje
lenése a változás két jól ismert jele. Az állatok életét és viselkedését
vizsgáló szakemberek arról számolnak be, hogy sok helyen kipusz
tulnak az alkalmazkodásra képtelen fajok, és megfigyelhető az ál
latok egy részének észak felé, illetve a hegyoldalak hűvösebb ré
sze felé való vándorlása.

Írásomban azonban nem a növény- és állatvilágban tapasztal
ható változásokkal foglalkozom, . hanem azzal, hogy az egyes
emberek és társadalmak - a tudásuk és a műszereik segítségé
vel sokkal jobban megismerve az éghajlat változásait és annak
jövőbeni várható alakulását - miért alkalmazkodnak sokkal las
sabban, mint a tudományos apparátussal nem rendelkező növé
nyek és állatok. A 2004/2005-ös tanévet Londonban töltöttem,
ahol az éghajlatváltozásra adott társadalmi válaszok elemzésével
foglalkoztam. Az ott végzett kutatásaim eredményei alapján ke
resem a választ a mindannyiunk számára alapvetően fontos kér
désre.

Az Egyesült Királyságban az éghajlatváltozás nemcsak a szak
értők, hanem az ország vezető politikusai és az ott élő emberek
számára is néhány év óta az egyik legkomolyabb kérdéssé vált.
Erre utal, hogya Környezetvédelmi Minisztériumban közel 100
ember foglalkozik az éghajlatváltozással, s az is, hogy kormány
zati támogatással két új, csak e kérdéssel foglakozó kutatóintéze
tet hoztak létre. Ennek a más országokhoz képest határozottabb
és jelentősebb politikai figyelemnek egy újabb eseménye volt
2004 szeptemberében Tony Blairnek az a beszéde, amelyben az
éghajlatváltozást - Afrika mellett - elsőszámú politikai priori
tásként kezelte.

A természetet szerető és védő gondolatok és gyakorlat elterje
désében kiemelt szerepet játszik az Egyesült Királyságban a kirá
lyi család is. Különösen a trónörökös, Károly herceg, aki óriási
földterületeken az ökológiai elvek szerint gazdálkodik, és ennek
a szellemiségnek egyik hirdetője. De maga a királynő is kifejezte
aggodalmát az éghajlatváltozás miatt, s a kormányt mielőbbi ér-
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Társadalmi
szervezetek

tevékenysége

Az elért eredmények

demi lépések megtételére kérte, Másnap a tekintélyes angol la
pok a királynőt "Zöld Királynőnek" nevezték, s arról írtak, hogy
ezt a kérdést különösen fontosnak tarja, mivel 30 év óta ez az
első alkalom, hogy politikai kérdésben nyilvánosan kifejtette
véleményét.

Nemcsak az ország vezetői, hanem az angol társadalom életé
ben alapvető fontosságú társadalmi szervezetek (egyesületek,
klubok, alapítványok... ) egy része is fogékonya "zöld" gondola
tokra. Számos, csak e kérdéssel foglalkozó új szervezet alakult
már a 70-es, 80-as években. Ebből a szempontból különleges fon
tossággal bírnak a természetgyógyászattai foglalkozó szerveze
tek - amelyekből ma már több száz működik az Egyesült Ki
rályságban -, amelyek szintén sokat tettek a természetközeli
életmód elterjesztéséért.

A brit politikusok és a nagyszámú és erős civil szervezetek
mellett az angol sajtó is kiemeit figyelmet fordít e kérdés minél
részletesebb elemzésére és a várható következmények bemutatá
sára. E közel 30 éve kezdődött figyelemfelhívásnak mára már a
társadalom életét érintő hatásai is vannak. Amit jelez a környe
zetvédelmi mozgalmak nagy száma - amelyek között számos
nemzetközi tekintélyt is kivívó szervezet, mint például a WWF
és a Greenpeace; az alternatívenergiaforrások növekvő haszná
lata; az öko-építészeti szempontok terjedése és a biogazdálkodás
népszerűségének növekedése is. De a változások sorában illesz
kedik a legkülönbözőbb tudományterületek e kérdéskör iránt
megnövekedett érdeklődése és a megjelent könyvek nagy száma
is, hogy csak a legszembetűnőbb változásokat említsük.

Az eddig erőfeszítések ellenére az elért eredmények az Egye
sült Királyságban - ugyanúgy, mint Magyarországon és a világ
más részein - mérsékeltek. 1972-ben jelent meg A növekedés ha
tárai című könyv, amely fordulópontnak tekinthető az emberiség
jövőjével és a környezetvédelemmel foglalkozó gondolkodásban.
Harminc évvel e könyv megjelenése után az azóta világhíressé
vált szerzők elhatározták, hogy - mintegy az első könyv folyta
tásaként - megírják könyvük "Harminc év múltán" alcímű

folytatását. E könyv bevezetőjében röviden és tömören így fog
lalják össze az eltelt három évtized eredményeit: "Szomorú tény,
de az emberiség az elmúlt harminc évet nem igazán elkötelezett
akciókkal fecsérelte el." Más szavakkal megfogalmazva, de ha
sonlóan értékeli Dr. Láng István, a magyar éghajlatváltozással
foglakozó akadémiai kutatási program vezetője az elmúlt évtize
dek eredményeit: "Sajnálattal kell megállapítani, hogy az elmúlt
25-30 évben hiába került a globális klímaváltozás lehetősége az
érdeklődés homlokterébe, az ünnepélyes ígéreteken és a jól meg
fogalmazott dokumentumokon kívül alig történtek tényleges in
tézkedések... "
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Figyelmeztetö jelek

A fogyasztási
szokások

megváltoztatása

Az Egyesült Királyságban sem történt meg még a "nagy áttö
rés", de itt magyar szemmel szinte hihetetlen az erőfeszítés,

amellyel a megfelelő megoldást keresik.
Mi lehet a magyarázata annak, hogy ez a kérdés ott az

érdeklődés középpontjába került, ami a megfelelő válasz meg
találásának egyik alapfeltétele? Erre a kérdésre nehéz egyértel
mű választ adni, hiszen az Északi-sark jegének olvadása, a
Golf-áramlat lehűlése, az állat- és növényvilágban megfigyelhető

változások, a betegségek számának növekedése és az egyre gya
koribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek más országokban is
tapasztalhatók. Feltételezhető, hogya tengerszint várható emel
kedése lehet ennek akiemelt figyelemnek a hátterében, hiszen
több millió ember lakik a tengerpart közelében, akiket közvetle
nül érinthetnek a várható következmények.

Hasonlóan fontos hatással lehetnek az emberek gondolkodá
sára azok a hírek, amelyek a Temze vízszintjének megemelkedé
sével és a metrójáratok esetleges víz alá kerülésével foglalkoz
nak. Ezek a feltevések olyan komolyak, hogy 2005-ben a Temze
melletti gátak óriási költséggel történő megerősítését határozták
el az ország vezetői. Az éghajlatváltozás következtében a szíget
ország előnye - amely az országnak már több esetben különle
ges katonai védelmet jelentett - most hátránnyá változott. Az
eddigi védelmet és biztonságot nyújtó sziget most veszélyes
hellyé vált. Ott tartózkodásom alatt egyre kitapinthatóbbá vált
az a félelem, amelyet az éghajlatváltozás egyik következménye,
a vízszint várható emelkedése vált ki.

Mindez azonban az emberek többsége számára még mindig
nem elég erős érv a fogyasztási szokásaik megváltoztatására, s
arra, hogy saját, gyermekeik és unokáik biztonsága érdekében
áldozatokat vállalva "megszenteljék az életüket".

A váltás minden ember életében nehéz, s még nehezebb egy
társadalom életében. A nagyobb fogyasztásra és kényelemre csá
bító erők eddig erősebbnek bizonyultak, de az Egyesült Király
ságban egyre erőteljesebbé válnak azok a törekvések, amelyek a
jövő, a Föld, a környezetvédelem érdekében az önkéntesen vál
lalt lemondásra és áldozatvállalásra is képesek.

Ebben a felszínen udvariasan, a demokratikus és a piaci sza
bályokat betartó módon folyó, de valójában kegyetlen élet-halál
harcban az Egyesült Királyságban és Magyarországon is a jelen
leginél komolyabb szerepe lehetne az egyházaknak, így a Kato
likus Egyháznak ís. hogy lelkileg, szellemileg megerősítsék azo
kat, akik képesek áldozatokat hozni másokért, a közös jövőn

kért, a teremtett világ megőrzéséért.
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