
Klímaszorongás. Olyan fogalom, amelyet egyre többször hallunk, és a jövőben vár ha-
tóan még gyakrabban fogunk. Félelem a jövőtől, a jelenben tapasztalható környezeti 
ki hívások megoldhatatlanságától, attól, hogy már nincs elég időnk változtatni a lefelé 
húzó spirálon, amelybe kerültünk, és attól, hogy az emberi tevékenységek által a ter mé-
szetes ökoszisztémákban okozott károk következményeit már nem tudjuk visszafordí-
tani. Gyakorlatilag lassan (vagy nem is olyan lassan?) halad az emberiség a vesztébe… 
és ami sokak számára még aggasztóbb gondolat, a gyermekeink jövőjét vesszük el. 
A Fridays for Future mozgalom tagjai épp azt róják fel a felnőtteknek – szüleiknek, 
tanáraiknak, a települések és az országok vezetőinek –, hogy nem tettek eleget azért, 
hogy számukra az élhető, fenntartható jövőt megőrizzék. Kemény kérdés ez, amellyel 
évtizedeken keresztül nem akart senki szembesülni, és most – a sors kegyetlen 
fintoraként – a jövő generációja lázad fel és kéri számon a halogatást.
Klímaszorongás. Azokat is érinti, akik a környezet- és természetvédelem területén 
te  vé keny kednek. Ők azok, akik egy-egy terület szakértőiként, kutatókként, környezeti 
nevelőkként, civil szervezetek képviselőiként tisztában vannak a tudományos tényekkel, 
ismerik a különböző jövőforgatókönyveket, és ahol csak tehetik, írnak, beszélnek a 
problémákról. Rendkívül nyomasztó azt érezni, hogy – tisztelet a kivételnek – szavaik 
süket fülekre találnak. 
Nehéz ebből a dermesztő állapotból kitörni. Nehéz, de nem lehetetlen! A jó hír az, hogy 
világszerte – így Magyarországon is – egyre többen döbbennek rá saját felelősségükre, 
ami szerencsés esetben tenni akarással párosul. Rendkívül fontos, hogy érezzük, nem 
vagyunk egyedül, hogy másokkal együtt, összefogva sokkal nagyobb hatást tudunk 
elérni. A változás elkezdődött, a kérdés csupán az, hogy elég gyorsan eléri-e a kritikus 
tömeget, amikortól a környezettudatos magatartás lesz az általánosan elfogadott és 
nem a ritkaságszámba menő, a kuriózum. Szeretnénk hinni benne, hogy az utolsó 
órá ban még képesek leszünk összetartani.
Jó példa erre a nyár végén Amazónia megmentése érdekében tapasztalható globális 
összefogás, ahol magánszemélyek és ismert emberek, államfők is felemelték szavukat, és 
kinyitották a pénztárcájukat. Jó példa a PET-kupa sikere, amelyhez évről évre egyre többen 
csatlakoznak, és ezáltal egyre több Tisza menti helyszínen zajlanak szemétszedési akciók. 
Jó példa a Plant for the Planet hazai térnyerése és pozitív fogadtatása. Már magyar 
termelők és gyártók számára is elérhetők a Friend of the Sea és a Friend of the Earth 
tanúsítványok. Egyre nagyobb teret hódítanak a megújuló energiák, egyre több élelmi-
szert sikerül megmenteni és ezáltal eltéríteni a lerakóktól, a hulladékfeldolgozó cégek 
pedig egyre több értékes másodnyersanyagot képesek kinyerni még a veszélyes 
hulladékokból is.
A változás elkezdődött – írtam pontosan egy évvel ezelőtt is a lapindítóban. Fenntartom 
ezt a kijelentésem, azonban ideje lenne nagyobb fordulatszámra váltani. Az InGreen 
magazin csapata minden erejével azon dolgozik, hogy az ehhez szükséges hiteles 
szakmai információk forrása legyen. 
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