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Kto Čo môžete, mohli by ste alebo mali by ste urobiť 

Jednotlivci Urobte tepelnú izoláciu domu, obmedzte spotrebu energie z fosílnych palív. Spolupracujte 
s aktivistami, členmi združení a voličmi a žiadajte radikálnu reformu ekonomického 
a politického systému. Demonštrujte proti energii z neobnoviteľných zdrojov. Štrajkujte proti 
nadmernej spotrebe! 

Politici Buďte skutočnými vodcami! Nemyslite na to, čo pre vás môžu urobiť veľké korporácie, ale na 
to, čo môžete urobiť pre svoju krajinu, Myslite na svoje miesto v histórii. Usmerňujte prechod 
ekonomiky, spolupracujte s ďalšími krajinami, zastavte odvetvia znečisťujúce prírodu, 
zdaňujte neželateľné a neudržateľné podnikanie, pomáhajte občanom pochopiť potrebu 
zmeny. 

Investori Nepodnikajte v odvetviach fosílnych palív, automobilovom priemysle, leteckej a lodnej 
doprave, výrobe plastov, cementu a iných odvetviach, ktoré znečisťujú prírodu. Svoje zisky z 
týchto odvetví uložte na holdingový účet, pretože štát bude potrebovať prostriedky na 
financovanie prechodu. Investujte do čistých odvetví s očakávaním, že vaše výnosy budú 
limitované striktnou reguláciou. V budúcnosti myslite s väčšou opatrnosťou. 

Vedúci pracovníci "špinavých" 
odvetví (ktoré znečisťujú 
prírodu – ťažba a využívanie 
fosílnych palív, energeticky 
náročné odvetvia, letecký 
a automobilový priemysel, 
výroba plastov a chemikálií, 
lodná doprava atď.) 

Zamestnajte ľudí, aby výrazne zredukovali a transformovali predmet vášho podnikania na 
dlhodobo udržateľný, alebo ho ukončili v prípade fosílnych zdrojov a cementárenského 
priemyslu. Nájdite si dobrých právnikov. Položte si pár vážnych otázok – čo ste urobili vo 
svojom a so svojim životom a či si myslíte, že to bolo správne. 

Ostatní riadiaci manažéri Izolujte budovy, šetrite spotrebu vody a energií, predĺžte cyklus finančných výkazov, hľadajte 
dlhodobých investorov, zmeňte konštrukciu výrobkov, aby vydržali dlhšie, investujte do 
čistých odvetví, zapojte sa do koalície, ktorá presadzuje zmenu. 

Právny systém Pomôžte spoločnostiam myslieť v rámci právnych aspektov prechodu. Vyškoľte sudcov a 
prokurátorov, aby lepšie rozumeli environmentálnym súvislostiam. Súdne stíhajte všetkých, 
ktorí sú zodpovední za klimatickú zmenu, úbytok živočíšnych druhov a znečistenie životného 
prostredia. 

Vzdelávací systém, učitelia a 
prednášajúci 

Radikálne reformujte výuku ekonómie, buď jej úplným zrušením, alebo predefinovaním jej 
účelu. Pomáhajte študentom pochopiť potrebu radikálnej zmeny hospodárenia. Pomáhajte 
ľuďom uvažovať o dlhodobom smerovaní a hodnotách ľudstva. 

Bankový a finančný sektor Pripravte sa na rozpad. Banky budú musieť podporovať hospodárstvo a nie naopak, ako to 
robia dnes. Svoje aktíva v "špinavých" odvetviach uložte na holdingový účet, pretože štát 
bude potrebovať prostriedky na financovanie prechodu. 

Ekonómovia a zamestnanci v 
podnikoch "špinavých" odvetví 

Preškoľte sa na inú profesiu. Čo iné ste očakávali? 

Environmentalisti Absolvujte kurzy o zmene komplexných systémov. 

Armáda Zmeňte svoje zameranie. Namiesto plánovania vojnových konfliktov zamerajte sa na 
udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, vzhľadom na klimatickú zmenu, masovú 
migráciu, sucho a nedostatok vody. Úzko spolupracujte s vládami ako poradcovia pri voľbe 
bezpečných alternatív prechodu. 

Náboženské skupiny Buďte odvážni v tom čo hovoríte a konáte. Pomáhajte ľuďom pochopiť potrebu zmeny, 
pomôžte im udržať si pozitívne presvedčenie, poskytujte im duchovnú a praktickú podporu. 
Pomáhajte spoločenstvám nanovo premyslieť ich účel a význam. 

Farmári a predajcovia potravín Lokalizujte produkciu, obmedzte používanie škodlivých hnojív, dopravných systémov a obalov. 

Odbory Pomôžte zamestnancom pochopiť potrebu zmeny. Rokujte so zamestnávateľmi a vládami, aby 
sa čo najmenej narušil prechod na čistú produkciu a ochraňujte ohrozených. Pomôžte 
akademickej obci prehodnotiť úlohy podnikania a ekonomiky. 

Novinári a médiá Buďte hovorcami dobrých stránok ľudstva. Pomôžte spoločnosti pochopiť potrebu zmeny. 
Vytvorte platformy na podporu diskusie o lepšom systéme ekonomického a sociálneho 
rozvoja. 

Globálne organizácie – OSN, 
Svetová banka atď. 

Robte, čo je správne: snažte sa maximalizovať prosperitu ľudí v rámci prírodných limitov. 
Reformujte Ciele dlhodobo udržateľného rozvoja, aby boli zamerané na rozvoj vyrovnaného 
hospodárenia a výrazné zmenšenie ekologickej stopy. 
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