Rauhankasvatusneuvolan harjoitus 2021:

Kuvittele kestävä maailma
1) Pyydä osallistujia ottamaan hyvä asento ja sulkemaan
silmänsä.
2) Laita taustalle soimaan hiljaista rentouttavaa musiikkia esimerkiksi tiibetiläisiä
parantavia ääniä: https://www.youtube.com/watch?v=x6UITRjhijI
3) Lue seuraava teksti rauhalliseen tahtiin.

Donella Meadows oli yksi 1900-luvun vaikutusvaltaisimmista ympäristöajattelijoista. Hänet
tunnetaan ennen muuta työstään uraauurtavien Kasvun rajat -raporttien pääkirjoittajana
1970-luvulta 1990-luvulle, mutta myös kokonaisvaltaisena systeemiajattelijana, kolumnistina
ja puhujana. Hän tarkasteli maailman eri ilmiöitä systeemisen kestävyyden näkökulmasta ja
kannusti ihmisiä luomaan visiota kestävästä tulevaisuudesta ja päästämään irti vanhoista,
luutuneista ajattelutavoistaan.
Meadowsin mukaan visioilla on hämmästyttävä voima avata mieli mahdollisuuksille, joita ei
näe, jos sallii itselleen kyynisyyden. Visio saa ymmärtämään, millaisia asioita pitää tukea ja
miten toimia, jotta visio voi toteutua. Hän kehottaa meitä kuvittelemaan maailman kaikkine
yksityiskohtineen sellaisena, jollainen todella toivomme sen olevan, ei sellaisena, mihin
olisimme valmiita tyytymään. (Leena Heleniuksen esittely Meadowsista)
Seuraavaksi kuulet otteen Donella Meadowsin artikkelista Envisioning sustainable world eli
Kuvittele kestävä maailma Hanna Niittymäen suomentamana.
“Kutsun sinut mukaan vision rakentamiseen. Millaisessa kestävässä maailmassa haluat asua?
Yritä parhaasi mukaan kuvitella paitsi ongelmien puuttuminen myös toivottujen asioiden
olemassaolo.
Järkevä mielemme kertoo meille, että kestävän maailman on oltava sellainen, jossa
uusiutuvia luonnonvaroja käytetään hitaammin kuin ne uusiutuvat, jossa saasteita ei synny
nopeammin kuin niitä voidaan kierrättää tai tehdä vaarattomiksi, jossa väestönkasvu on
pysähtynyt, jossa hintoihin sisältyvät kaikki todelliset kustannukset, jossa ei ole nälkää tai
köyhyyttä, jossa on todellista, kestävää demokratiaa. Mutta mitä muuta? Mitä muuta SINÄ
haluat itsellesi, lapsillesi ja lapsenlapsillesi?
Paras tapa löytää vastaus tähän kysymykseen on mennä hiljaiseen paikkaan, sulkea silmänsä,
hengittää muutaman kerran syvään ja siirtyä mielessään keskelle kestävää maailmaa. Älä
yritä liikaa, älä huolestu, äläkä yritä järkeillä totuutta. Sulje vain silmäsi ja katso mitä näet.
Tai kuten minulle usein tapahtuu, kuuntele mitä kuulet, haista miltä tuoksuu, tunne mitä
tunnet.

Monet kuvitelmistani ovat kirkkaita, yksityiskohtaisia ja visuaalisia, mutta jotkut syvimmistä
visioista eivät ole tulleet ”näkemisen” kautta, vaan aistimalla muin tavoin.
Lyhyesti sanottuna, rentoudu, luota itseesi ja katso mitä tapahtuu. Jos mitään ei tapahdu, älä
huoli, yritä joskus uudelleen tai anna visionäärisen lahjakkuutesi näkyä unissasi.
Kysy itseltäsi: Millainen kotini olisi kestävässä maailmassa? Miltä tuntuisi herätä siellä
aamulla? Kuka muu siellä asuisi? Miltä tuntuisi olla heidän kanssaan? (Muista, että tämä on
se mitä HALUAT, et mihin olet valmis tyytymään.) Mistä tulee energia, vesi ja ruoka?
Millaisia jätteitä syntyy ja mihin ne menevät? Kun katsot ulos ikkunasta tai astut ulos ovesta,
mitä näet, jos näet sen, minkä todella haluat? Kuka muu asuu lähelläsi (ihmiset ja muu
elonkirjo)? Miten te kaikki olette yhteydessä toisiinne?
Kierrä naapurustoasi ja yhteisöäsi ja näe se mahdollisimman selkeästi. Miten se on järjestetty
niin, että lapsia, vanhuksia ja kaikkia muitakin ympäröi turvallisuus, onni ja kauneus?
Millaista työtä teet tässä kestävässä maailmassa? Mikä on oma erityinen roolisi? Kenen
kanssa teet työtäsi? Miten teette yhteistyötä ja kuinka saatte korvauksen? Miten pääset töihin?
(Onko sinun pakko "päästä" töihin? Onko "työ" ihanteellisessa maailmassasi erillään muusta
elämästä?)
Matkusta kauemmas kuvitelmaasi ympäröiviin yhteisöihin. Katso ensin fyysisiä järjestelmiä,
jotka ylläpitävät niitä - vettä, energiaa, ruokaa, materiaaleja. Katso sitten, miten yhteisöt
liittyvät toisiinsa, mitä ne vaihtavat keskenään, miten ne saavat tietoa toisistaan. Miten ne
tekevät yhteisiä päätöksiä? Miten ne ratkaisevat konfliktit? (Kuinka HALUAT niiden
ratkaisevan konflikteja?) Miten ne kohtelevat erilaisia ihmisiä, nuoria ja vanhoja, miehiä ja
naisia, älykkäitä ja lahjakkaita?) Miten ne asettautuvat osaksi muuta luontoa? Miten ne
kohtelevat kasveja, eläimiä, maaperää, vettä, kiviä ja tähtiä? Katso kansakuntaasi (jos
visiossasi on kansakuntia - jos ei, mitä sillä on?). Miten se täyttää fyysiset tarpeensa
kestävästi? Miten se tekee päätöksiä, ratkaisee ristiriitoja rajojensa sisällä ja niiden
ulkopuolella? Mitä ihmiset tietävät ja ajattelevat muista ihmisistä? Kuinka paljon ja millaisia
ihmisiä, kulutushyödykkeitä ja tietoja matkustaa sinun alueesi ja muiden alueiden välillä?
Onko kansakuntasi ja maailmasi monimuotoinen vai homogeeninen (haluamallasi tavalla, ei
olettamallasi tavalla)? Miltä tuntuu elää kuvittelemassasi maailmassa? Millainen tietoisuus tai
maailmankatsomus tai erilaisten maailmankatsomusten kirjo pitää asiat kestävinä? Mikä tässä
uudessa maailmassa on muuttunut ja mikä pysynyt samana? Millainen on jokapäiväisen
elämän vauhti? Kuinka nopeasti, jos ollenkaan, ihmiset matkustavat ja millä keinoilla? Mikä
heitä kiehtoo? Millaisten ongelmien parissa he kamppailevat? Mitä he pitävät edistyksenä?
Mikä saa heidät nauramaan?”

