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Jövőkeresés a Kulturális
Fővárosban
Immár két éve jött létre a fenntarthatósággal és az emberi természettel foglalkozó
„Tükörben a világ” vándorkiállítás, mely azóta is nagy sikerrel járja az országot.
A budapesti helyszínek után, idén ősszel a szentesi Megyeházán és a Pécsi
Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán került bemutatásra az emberi
szükségletekre épülő interaktív felfedezőút: egy földgömb makett, melyen kézzel
tapintható az erdők fogyatkozása, egy kockás terítő, melyről választhatunk hazai és
tengerentúli paprika közül, egy grafikon, mely az égbe szökve példázza a túlnépesedés
mértékét…

Pécsett több mint háromezer látogató kalandozott el a
fenntarthatóság ösvényén, saját maguknak felfedezve belső
tulajdonságaikat és kapcsolatukat a környezettel. Az elgondolkodtató és tanulságos kiállítás merőben új dimenziókat nyit a
minőségi szemléletformálásban, így kerülhetett be az Európa
Kulturális Fővárosának programsorozatába. A város, az egyetem és a szervezőpartnerek is jó házigazdaként gondozták a
programot, ennek köszönhetően az iskolás csoportokon kívül
sikerült nagy számban megszólítani az egyetemistákat és a pécsi felnőtt lakosságot is. Talán ez a rendezvény legnagyobb sikere, hiszen ez a célcsoport a legnehezebben bevonható a
szemléletformálásba.
A magyar társadalom szemléletformálásához segítséget nyújtó „tükör” a Fenntarthatóságra nevelés évtizedében (2005-2014)
meghatározó szerepet tölt be, melyet tovább erősít a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanács szakmai támogatása. A tanács „Jövőkereső – Jelentés a magyar társadalomnak” című tanulmánya
már több nyitott fórumot hívott életre, s a tavaszi telt házas konferencia után, most a pécsi konferencia is mintegy kétszáz fő részvételével zajlott le. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek elmélyítését több neves szakember előadása is szorgalmazta,
miszerint nem szabad megrekedni a felszín kutatásánál, az okok
feltárására kell törekednünk! Belátáson alapuló szemléletváltást
sürgettek, majd kapcsolódva a kiállítás tematikájához, a szükséges tudás megszerzése mellett a választás szükségszerűségéről
is szó esett. Kutatási eredményekkel alátámasztva bizonyították,
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hogy a jólét, az anyagi javak birtoklása egyáltalán nem eredményezi a jól-létet, az egyén boldogságát. Előmozdították a más
területeken dolgozó tudósok együttműködését, a holisztikus
szemléletű problémalátást.
A pécsi Jövőkereső konferencián elhangzott előadások iránt
megnyilvánult óriási érdeklődés is azt bizonyítja, hogy sikerült
ráirányítani a figyelmet a jelenlegi pazarló életformánk visszásságaira, és tudatosítani azt, hogy még nem késő változtatni. Innen már csak egy lépés, hogy valóban elszánja magát mindenki
azokra a tettekre, amelyek lehetővé teszik a fenntarthatóság kritériumainak teljesülését, értékrendünk helyreállítását.
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