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LOPUKSI
Globaalit tavoitteemme
Me tarvitsemme nyt globaalin tavoitteen ilmastonmuutoksen
ehkäisemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden ja uusiutumiskyvyn
palauttamiseksi ja säilyttämiseksi. Onhan meillä velvollisuus
huolehtia maapallostamme. Meidän tulee hyväksyä maapallon
ekologiset rajat kaikelle toiminnalle ja jaettava maapallon luomat
mahdollisuudet oikeudenmukaisesti korkean elintason ja matalan
elintason maiden välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa länsimaiden
aineellisen kulutuksen vähentämistä, jotta kehittyville maille tulee
tilaa saavuttaa kohtuullinen aineellinen elintaso. Tämä merkitsee siis
sitä, että elintasoerojen on kavennuttava, eikä se voi tapahtua siten,
että kaikki maat saavuttavat länsimaisen elintason, vaan
käytettävissä olevia luonnonvaroja on jaettava yhteisen ihmisyyden
nimissä oikeudenmukaisesti kaikkien maiden kesken. Mikäli
länsimaat eivät tue tätä kehitystä, niin eriarvoisuus ja taloudellinen ja
sosiaalinen kuilu vain kasvavat, mikä ajaa meidät kasvavaan
vastakkainasetteluun ja jatkuvaan taisteluun hupenevista
luonnonvaroista. Tämä ei voi olla länsimaidenkaan intressissä.
Länsimaiden kannattaa hyväksyä tämä aineellisen elintasonsa lasku
ja valmistautua siihen ajoissa, sillä muuten olemme
jatkuvassa ”sotatilassa” maapallomme suuren väestöenemmistön
kanssa. On myös varmistettava, että kun elintaso länsimaissa laskee,
niin se tapahtuu maiden sisällä oikeudenmukaisesti eli myös maiden
sisäiset elintasoerot tasoittuvat eikä käy päinvastoin, kuten nyt
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tapahtuu.
Jotta edellä mainittu tavoite aineellisen kulutuksen
oikeudenmukaisesta jakamisesta olisi edes teoriassa mahdollista, se
edellyttää globaalin eriarvoisuuden pienentämistä. Me tarvitsemme
nyt globaalin tavoitteen taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden
pienentämiseksi ja elämälle välttämättömän perusturvan
varmistamiseksi kaikille ihmisille. Meillä kaikilla on oikeus elämään
riippumatta siitä, missä asumme ja elämme.
Eriarvoisuuden ja siitä kumpuavan epätasaisen aineellisen
elintason jakaantumisen perussyynä ovat erilaisuuden pelkääminen
ja oman erillisyyden kokemuksen turvaaminen muiden erilaisuutta
vasten. Me tarvitsemme nyt globaalin tavoitteen ihmisten,
yhteisöjen, kulttuurien ja kansojen erilaisuuden hyväksymiseksi ja
tästä erilaisuudesta kumpuavien vastakkainasettelujen ja oman
turvaamistarpeiden vähentämiseksi ja estämiseksi. Meillä kaikilla on
oikeus erilaisuuteemme ja rauhaan.
Erilaisuuden hyväksyminen ja näkeminen kulttuurisena
rikkautena ja ihmisyytemme toteutumisen välineenä mahdollistaa
meille kaikille oikeuden itsensä ilmaisemiseen yksilöllisesti,
yhteisöllisesti ja kansakuntina. Me tarvitsemme nyt globaalin
tavoitteen ihmisten, yhteisöjen, kulttuurien ja kansojen itsensä
ilmaisemisen ja toteuttamisen mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi ja
tätä edistävien vallankäyttömuotojen vähentämiseksi vallan
keskittymistä purkamalla. Meillä kaikilla on oikeus itsemme
ilmaisemiseen ja toteuttamiseen.
Me tarvitsemme nyt uutta aikaa ja globaaleja tavoitteita, joiden
avulla maapallomme aineelliset luonnonvarat jaetaan kaikkien
ihmisten kesken oikeudenmukaisesti ja siten, että se mahdollistaa
maapallomme ekologisen tasapainon palauttamisen ja sen
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monimuotoisuuden ja elinvoiman ylläpitämisen. Me tarvitsemme
uutta aikaa ja globaaleja tavoitteita, joiden avulla eriarvoisuuden
globaali poistaminen on etusijalla kaikessa toiminnassamme ja
tavoitteenamme sen perustana olevan erilaisuuden hyväksymisen
lisääminen, jotta voimme varmistaa kaikille yhdenmukaisen
oikeuden itsensä ilmaisemiseen ja toteuttamiseen rauhan oloissa.
Me tarvitsemme nyt uutta aikaa ja globaaleja tavoitteita,
voidaksemme jatkaa elämäämme maapallolla inhimillisesti ja rauhan
oloissa. Me tarvitsemme uutta aikaa, saadaksemme itsellemme
ihmisarvoisen tulevaisuuden.

Nyt on aika valita
Olemme lähestymässä vääjäämättä hetkeä, jolloin joudumme
tekemään valinnan. Alammeko radikaalisti sopeuttaa länsimaista
elämäntapaamme luonnon ja elämää ylläpitävien järjestelmien
kantokykyyn ja uusiutuvien luonnonvarojen mahdollistamalle
kestävälle tasolle, vai annammeko luonnon ja oman elämämme
perustan tuhoutua ja tehdä lopulta elämästämme kamppailua
eloonjäämisestä? Myös se on valinta, jos emme tee mitään, vaan
jatkamme kuten tähänkin asti ja kasvatamme luonnon rasitustamme
entisestään.
Kollektiivinen itsesuojeluvaistomme ei ole vielä herännyt siinä
määrin, että tämä valinta olisi meille kaikille itsestään selvä. Siksi yhä
useammat meistä joutuvat tekemään tämän päätöksen
epäitsekkäästi, vastoin omaa maailmankuvaansa ja totuttua
elämäntapaansa, jota he pitävät itsestäänselvyytenä ja oikeutenaan.
Mutta valinta on tehtävä pian, sillä muuten ajaudumme ihmisten,
kansakuntien, valtioiden ja jopa maanosien välisiin resurssisotiin,
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joissa jokainen pyrkii varmistamaan itselleen osansa jäljellä olevista
luonnonvaroista, kun ne eivät enää riitä kaikille.
Tällä hetkellä jo miljardit ihmiset joutuvat elämään ilman
puhdasta vettä ja riittävää ravintoa, mutta he ovat liian heikkoja
aloittaakseen kamppailun länsimaita ja muita kehittyviä maita
kohtaan, jotka yhä kasvavassa määrin käyttävät uusiutuvia ja
uusiutumattomia luonnonvaroja yli oman osuutensa. Mutta kun
puhdas vesi, ravinto ja muut välttämättömät, elämän edellytyksenä
olevat luonnonvarat alkavat käydä vähiin länsimaissa ja kehittyvissä
maissa, niin silloin sodat ovat vääjäämättä edessämme.
Konkreettisen tästä tekee juuri julkaistu arvio siitä, että nykyisellä
ilmastonmuutoksen tahdilla maapallomme lämpötila nousee noin
neljä astetta, ja tämä tarkoittaa, että maapallomme kykenee
elättämään vain 2−4 miljardia ihmistä. Onpa Nasan entinen tutkija
James Lovelock ennustanut, että se olisi vain 1 miljardi. Ja tämä
väestön vähentyminen ei varmasti tapahdu rauhaisasti ja sovussa. Se
on kaikkien sotaa kaikkia vastaan – se on kamppailua eloonjäämisestä
voimalla, jota emme ole aiemmin nähneet ja kokeneet.
Jokainen meistä voi tehdä tämän valinnan vain omasta
puolestaan, ja jos se vaatii erityistä epäitsekkyyttä ja uhrautumista,
niin sitä arvokkaampi ja kunnioitettavampi tämä valinta elämän
puolesta on. Meidän, jotka olemme jo eläneet modernin
maailmankuvamme loppuun asti ja pystymme kulutuksemme ja
elämäntapamme muuttamaan omasta sisäisestä tahdostamme ja
välttämättömyydestä mahdollisimman kestäväksi, pitää ymmärtää,
että kaikille tämä valinta ei tule olemaan helppo. Siksi meidän
tehtävämme on toimia esimerkkeinä ja kannustaa muita tähän
vaativaan valintaan, josta lastemme ja tulevien sukupolvien elämä on
kiinni.
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Kun tarpeeksi moni valitsee oman elämänsä aineellisen
kulutuksen kohtuullistamisen, niin taloudellinen järjestelmä ja
yhteiskunnallinen rakenne hyvinvointipalveluineen joutuvat
sopeutumaan tähän uuteen elämäntapaan. Luonnollisesti
kohtuullistaminen tarkoittaa aineellisen elintasomme pudotusta ja
oman vastuumme kasvamista elämästämme ja läheisimmistämme,
mutta se ei tee elämästämme onnettomampaa tai
merkityksettömämpää,
päinvastoin.
Kun
vapaudumme
materialistisesta maailmankuvastamme ja arvoistamme, niin
alamme huomata, mikä elämässä on olennaista ja mistä se todellinen
onnellisuus löytyy. Se löytyy elämästä itsestänsä, joka on vapaata,
luonnollista ja kestävää. Sillä on tulevaisuus, joka on mahdollinen.
Aluksi saamme varmasti syytöksiä siitä, että teemme liian vähän
työtä ja pinnaamme verojen maksusta ja että olemme
hyvinvointivaltiomme vapaamatkustajia. Mutta nyt on kysymys
jostakin paljon suuremmasta asiasta, joka antaa uudelle
elämäntavallemme
oikeutuksensa.
Olemme
”hiljainen
vallankumous”, joka laajalle levitessään luo uuden talousjärjestelmän
ja yhteiskunnallisen todellisuuden – uuden, kestävämmän ja
vapaamman maailman. Lopultahan on kyse siitä, keitä varten
elämme. Elämmekö mahdollistaaksemme tuleville sukupolville myös
oikeuden elää turvallista ja perustarpeet tyydyttävää elämää
maailmassa, joka on kestävä ja sosiaalisesti vastuullinen, vai
elämmekö nauttiaksemme itse elämästä, jonka muilta ja tulevilta
sukupolvilta elämäntapamme vuoksi kiellämme?
Valinta ei ole helppo, mutta me itse päätämme ihmiskuntamme
tulevaisuudesta – onko se kestävä ja mahdollinen vai jatkammeko
katkeraan loppuun asti. Toki maailmassamme on paljon muitakin
lyhyentähtäimen ongelmia ja haasteita, mutta jos tuhoamme
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elämämme perustan käyttäessämme maapallon luonnonvarat
loppuun, niiden ratkaisemisella ei ole enää merkitystä. Nyt on aika
keskittyä olennaiseen ja tehdä valinta elämän puolesta.

Tule mukaan uuden ajan talkoisiin
Uskon, että moni meistä haluaisi elää toisin − kestävästi,
luonnollisesti ja vapaasti, vapaana omien uskomuksiemme ja
vallitsevan materialistisen maailmamme kahleista ja houkutuksista,
mutta aina se jää vain puheeksi. Kerta toisensa jälkeen petymme
emmekä pysty tekemään pysyvää muutosta, jota niin paljon
sydämemme
tiedämme
haluavan.
Rohkeutemme
tai
tahdonvoimamme ei riitä, tai meillä on muita "hyviä" syitä pysyä
totutussa ja tutussa tyytymättömyydessämme. Muuttamalla
näkemyksesi itsestäsi "uusi aika" avautuu ja saat rohkeuden tehdä
sen, mitä todella haluat − tulla vapaaksi ja elää luonnollista ja
kestävää elämää.
Uskon myös, että moni meistä haluaisi antaa oman panoksensa
uuden, paremman ja kestävämmän maailman luomiseen, mutta oma
elämämme ja siinä selviytyminen vie kaiken aikamme ja huomiomme.
Kerta toisensa jälkeen petymme eikä tämä halu muutu teoiksi
elämässämme. Tiedämme kuitenkin, että tekisimme niin, jos omassa
elämässämme "kaikki olisi hyvin ja voisimme elää hetkessä", ilman
näitä "haasteitamme". Kun muutat näkemyksesi itsestäsi ja "uusi
aika" avautuu sinulle, niin näet, miksi ja miten elämäsi vie kaiken
aikasi ja huomiosi. Kun tämän näet, niin voit myös vapautua näistä
aika- ja huomiosyöpöistäsi ja tulla uuden, paremman maailman
luojaksi.
Uusi aika tarvitsee toteutuakseen meitä kaikkia, jotka olemme
valinneet ”uuden ajan” elämäntavaksemme ja tavoitteeksemme.
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Mutta tarvitsemme niin ikään bloggaajia ja somelaisia, jotka haluavat
kertoa uudesta ajasta myös muille sosiaalisessa mediassa, ja
valokuvaajia ja graafikoita, jotka haluavat antaa sille kasvot ja
visuaalisen ilmeen. Tarvitsemme tekstinikkareita ja runoilijoita, jotka
haluavat antaa uudelle ajalle sen oman ”sielunmaisemansa”, ja
taiteilijoita ja lauluntekijöitä, jotka haluavat ilmentää sitä teoksiensa
ja musiikkinsa kautta.
Tarvitsemme pr-taitajia ja toimittajia, jotka haluavat tehdä
kiinnostavia tarinoita ja juttuja uudesta ajasta ja saada ihmiset
kiinnostumaan asiastamme, ja verkostoitujia tai viestinviejiä, jotka
haluavat saada ”sanan kiertämään”. Tarvitsemme moderaattoreita ja
mentoreita, jotka haluavat olla mukana tukemassa muutosta uuteen
aikaan, ja valmentajia ja kouluttajia, jotka haluavat jakaa tietoa,
taitoa ja näkemystä uudesta ajasta ja sen saavuttamisesta.
Tarvitsemme yhteiskunnallisia vaikuttajia ja aktivisteja, jotka
haluavat luoda edellytyksiä uudelle ja purkaa vanhaa, jotta uudelle
tulisi tilaa ilmentyä, ja tiedemiehiä ja -naisia ja alansa ammattilaisia,
jotka haluavat luoda uusia sosiaalisia ja teknologisia
arvoinnovaatioita uuden ajan rakenteeksi. Tarvitsemme yrittäjiä ja
uuden luojia, jotka haluavat luoda uuden, kestävämmän
liiketoiminnan ja yrittäjyyden uuden ajan taloudelliseksi moottoriksi.
Tarvitsemme tapahtumajärjestäjiä ja organisaattoreita, jotka
haluavat luoda tapahtumia ja tilaisuuksia kiinnostuneille tulla yhteen,
ja yhdistysaktiiveja ja toiminnan suunnittelijoita, jotka haluavat luoda
aktiivista toimintaa ja kansalaisvaikuttamista. Tarvitsemme
jäsenhankkijoita ja puolestapuhujia, jotka haluavat innostaa ja
aktivoida uusia ihmisiä mukaan uuteen aikaan, ja varainhankkijoita ja
hyväntekijöitä, jotka haluavat luoda taloudellisia resursseja uuden
ajan työllemme.
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Tarvitsemme juuri sinua, joka haluat antaa oman
panoksesi ”uuden ajan talkoisiin” ja osallistua siihen antamalla sitä,
missä juuri sinä olet hyvä − oman innostuksesi, rohkeutesi ja
osaamisesi. Uusi aika on juuri sen näköinen kuin mitä me siitä
yhdessä teemme. Me tarvitsemme uutta aikaa − vapautta ja
rohkeutta olla se muutos, jota etsimme ja maailmamme tarvitsee.

Uusi aika on mahdollisuutemme
Uusi aika ja maailma ovat mahdollisia saavuttaa. Ne ovat vaihtoehto
nykyiselle menollemme – elämäntavallemme, taloudellemme,
politiikallemme, koulutuksellemme ja yhteiskunnallemme. Me
voimme elää toisin ja toisenlaisessa maailmassa. Me emme ole
sidottuja nykyiseen, vaan uusi on mahdollista luoda.
Uusi aika ja maailma ovat elämäkeskeistä, kestävää ja vapaata
ihmisyyttä, joka tuo meille aitoa elämäniloa ja tulevaisuuden uskoa.
Uuden ajan ja maailman perustana on vapaus, sisäinen vapaus, joka
luo meille rohkeuden ja tahdon elää toisin. Vapaus on mahdollista
saavuttaa vapautumalla nykyisen elämämme meille luomista
kahleista ja uskomuksista. Vapaus on elämää siinä, minkä tiedämme
oikeaksi. Se tuo meille mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä
elämäämme ja luo meille hyvän ja kestävän elämän mahdollisuuden.
Meidän on itse tämä valinta tehtävä. Muutos ei tule meidän
ulkopuoleltamme, vaan me olemme se muutos, jota etsimme.
Yhdessä toistemme kanssa se on mahdollista tehdä. Jo valinta uuden
puolesta saa meidät toimimaan toisella tavalla, joka vie meitä uuteen.
Me itse ja elämämme ovat uusi voima, joka luo meille vapauden,
uuden ajan ja maailman.
•

Me tarvitsemme uuden kansalaisoikeuden − oikeuden
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•

•

•

•

•

kieltäytyä merkityksettömästä ja haitallisesta työstä ja
oikeuden tehdä merkityksellistä työtä ja/tai kansalaistyötä
kansalaispalkan avulla.
Meidän tulee kieltäytyä tukemasta nykyistä poliittista ja
taloudellista järjestelmäämme ja jättää äänestämättä
näennäisdemokraattisissa vaaleissa ja tehdä siitä poliittinen
muutosvoima
luomalla
kansalaisaktiivisuutta
ja
vaikuttamista.
Meidän tulee pienentää omaa aineellista ja turhaa
kulutustamme valitsemalla vapaaehtoinen vaatimattomuus
elämäntavaksemme ja vähentää aikaa ja resurssejamme
vieviä aktiviteettejamme ja sidonnaisuuksiamme.
Meidän tulee tehdä nykyisestä kestämättömästä,
vastuuttomasta ja näköalattomasta, eriarvoisuuteen ja
taloudellisen ja poliittisen eliitin valtaan perustuvasta
maailman mallista vapautumisesta uusi henkisyyden ja
todellisuuden harjoittamisen muoto.
Meidän tulee tehdä holistisesta, elämäkeskeisestä ja uutta
luovasta yhteisöllisyydestä uusi kulttuurinen ja sosiaalinen
kontekstimme, jonka kautta luomme uutta aikaa ja maailmaa
todeksi arjessamme.
Meidän tulee saattaa yleiseen tietoisuuteen, että
vaihtoehtoinen näkemys on olemassa, ja kertoa, kuinka
yhteiskunta, demokratia ja talous voidaan järjestää
uudestaan elämäkeskeisesti ja uuden holistisen näkökulman
pohjalta kestäväksi ja vastuulliseksi maailman malliksi.

Me voimme muuttaa nykyisen elämämme elämäksi, joka tuottaa
meille ja muille ihmisille aitoa elämäiloa ja tulevaisuuden uskoa sekä
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omaan elämäämme mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. Me voimme
muuttaa elämämme uutta luovaksi uuden ajan muutosvoimaksi.
Valinta on sinun ja minun.
Kiitos!
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