Köyhyyden rikkaus
ehdet julkaisevat aika ajoin tilastotietoja siitä kuinka paljon maailmassa on köyhiä, ja
ekonomit laskevat miten paljon rahaa vielä tarvitaan köyhyyden poistamiseen. Herranen
aika, miten järjetöntä! Asia on juuri päinvastoin – ainoa ratkaisu ihmiskunnan ongelmiin
on rikkauden poistaminen.
Sairauden tavoin paisuva omaisuuden tavoittelu synnyttää kriisejä sekä äärimmäistä,
epänormaalia kurjuutta. Se loppuu vain poistamalla sen aiheuttaja.
Luonnon ja tavallisten ihmisten kustannuksella pyörivä taloudellinen toiminta perustuu
kestämättömään energian ja raaka-aineiden tuhlaukseen, jonka tulokset näkyvät sekä sisäisessä että ulkoisessa ympäristössämme.
Teollisuuden ”kasvavaan sähköenergian tarpeeseen” vaaditaan meilläkin lisää ydinvoimaa, johon ekologit hätäpäissään tyrkyttävät vaihtoehdoksi uusiutuvan energiatuotannon lisäämistä. Isoilla numeroilla laskevat talousgurut puolestaan osoittavat – aivan oikein – bioenergian riittämättömyyden ja sen tuotannon yhtä saasteiset seuraukset. Se on ihan totta,
aivan yhtä totta kuin ydinmyrkkyjen hallitsemattomat vaikutukset tulevaisuudelle. Ainut apu
tähänkin on köyhtyminen, eli energian kulutuksen jyrkkä vähentäminen. Se vaatii aineellisen
kulutuksen supistamista ja vain oman työn tuloksilla toimeen tulemista sekä yhteistoimintaa
lähiympäristön kanssa. Ei ole muuta keinoa kuin aloittaa itsestään.
Aina uuden ja uuden tavaran kyltymätön haaliminen on vakava mielen sairaus, jota on
peitelty liian kauan. Psykiatrien on kaikkialla noustava puhumaan avoimesti tästä globaaleihin
mittasuhteisiin paisuneesta pandemiasta.
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* * *
Joka päivä kun postiluukusta tulee kymmeniä, jopa satoja suuria sivuja painomusteen
tahrimaa sanomalehtipaperia, tunnen miten paljon metsän elämää on tuhottu, sähköä ja saastetta tuotettu sen takia. Turhaan. Luen siitä muutaman rivin yleensä tarpeetonta tietoa, joka
lisäksi aiheuttaa vain pahan mielen nähdessäni kuinka yksipuolista ja propagandistista valtamedian sisältö on. Se on herkeämättä suunnattu ahneuden virusta kantavien sairauden ylläpitämiseen ja levittämiseen. Joudumme elämään markkinauskon totalitarismissa – tai luulemme
että tämä on elämää.
Rahatalous ja konekulttuuri ovat rikostovereita. Kaikki tämän päivän koneet tuhoavat tavalla tai toisella luontoa. Ne myös aiheuttavat ihmisten toimeentulon epätasapainoa rikastuttamalla yhtä ja köyhdyttämällä toista. Jokainen joka on minua rikkaampi käyttää hyväkseen
minua, ja minä jokaista joka on minua köyhempi.
* * *
Mutta silti... jos haluan, voin olla niin rikas ettei minun tarvitse ottaa mitään toisilta, niin rikas että voin jopa antaa. Jokainen meistä omistaa koko maailman. Kaikki mikä silmieni eteen
avautuu on minun. Omistan nuo vedet, metsät ja maat – mutta vain sillä ehdolla, että en turmele mitään. Syntyessäni tänne koko maailma on kädessäni, ja minä sen. Jos tahdon, olen
maailman rikkain ja vapain.
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