
• …„a hadsereget foglalkoztatni kell”. … ilyenen „futhat majd 
zátonyra az ENSZ, az egyetlen reménységünk”…a „hatalmon 
lévők a problémák megoldására a hadseregeket 
használják”…

• A fegyver(kezési verseny és a háború)… felemészti az … 
erőforrásokat. …elszívja azokat a forrásokat, amelyekre a 
többi fenyegetés elhárításához szükségünk van.

• Sajnos az ostobaság additív, az értelem nem az. Az 
ostobaság kedveli a tömeget, az értelem egyedül tör utat 
magának. Az erőszak és a durvaság nemcsak additív, hanem 
hajlamos rá, hogy egyesüljön és szorosan összefonódjék; így 
olyan ereje van, ami messze nincs arányban valódi súlyával. 

SDG 16.: Az igazságos, békés és befogadó társadalmak 
előmozdítása 
Könczey Réka 
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fejlődés vezérfonala az ENSZ 17 fenntarthatósági célja tükrében” konferenciája
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The crazy ape (1970, magyarul 1989)



„Az emberiség jövője a neveléstől, ettől a változtatható 
programrendszertől függ. Az emberiség történelme 
lényegében ennek a programozásnak a fokozatos változását 
tükrözi, és ha bárki összehasonlítja önmagát egy vad 
emberevővel, beláthatja, hogy az egyetlen lényegbevágó 
különbség kettejük eltérő nevelési programjában van. Ebből 
az következik, hogy a nevelés az emberiség egyik legfontosabb 
tevékenysége.”

Vajon: „csak egyetlen erkölcsi kód létezhet” ?

A nyugati civilizáció nagyon sokat adott az emberiségnek, de 
szegénységi bizonyítványt állított ki magáról a 
gyarmatosítással és a környezeti externáliákkal. 



Javaslatok

• A változatosság stabilizál – más léptékben, nem a jelen 
társadalmak értelmében.

• Sajnos egyetlen olyan vallás sincs, amely minden 
emberhez szólna. Tabu?

• Azt az emberi társadalmat, amelyet a tudomány hozott 
létre, nem (?) lehet csak a tudománynak az elveivel és 
módszereivel biztonságosan elkormányozni … de 
nélküle biztosan nem.

• Etikus/felelős : tudomány, tudós, tudás

• FF attitűdök: együttműködés, adat-igazság, tanulás, 
közös célkitűzés, szeretet (empátia, felelősségvállalás)

Köszönöm! Könczey Réka, EKE OFI (2017. május 20.)


