
 

3. En mjuk 3Revolution 

   Det blir allt tydligare för allt fler att vi stå inför oerhörda miljöproblem. De är redan 

klart märkbara, mer eller mindre, för alla. Men det räcker inte med att informera och 

diskutera om vi inte har tagit till oss Albert Einsteins kloka ord. Vi måste tänka i termer 

av en mjuk 3Revolution, en revolution som inte raserar allt som vi byggt upp under 

1900-talets industrialism utan söka något nytt och bättre. 
   Vi tvingas nu ta ställning till omfattande, såväl sociala som tekniska, förändringar för 

att stoppa den nuvarande höga konsumtionen och resursförbrukningen. Det måste inte 

nödvändigtvis innebära sänkt levnadsstandard för flertalet, däremot en sundare syn på 

livet och dess mening. 
   Det ställs stora och ökande krav på individen som global medborgare, vilket kommer 

att forceras bland annat via sociala medier. Och de redan nu överhängande 

miljöproblemen ställer mänskligheten inför oanade prövningar och utmaningar. Lägger vi 

därtill den kaos som de populistiska ideologierna ställer till med, då är det dags att 

tänkte nytt under ordnade former mot det ständiga målet överlevnad och framsteg. 
   Förändringen kan även här grundas på nyckeln 3R i 3 steg:  
   Reformering - Efter insikt att befintliga ideologier och värderingar inte når sina mål 

kommer förändring att ske. Ett exempel på att mänskligheten snabbt kan byta sida är de 

förändringar som skedde med Berlinmurens fall genom en mjuk revolution utan våld. 
   Reorganisation - Nya arbetsorganisationer och relationer kommer att utvecklas för 

att bättre utnyttja tillgängliga resurser Människa – Maskin – Datorkraft.  Varje företag 

och organisation tvingas i framtiden grundligt överväga varje investering i nya resurser 

och noggrant analysera utnyttjandegraden av redan befintliga resurser. Resursvård och 

resurshushållning blir allas vårt ansvar. 
   Restauration – Ett fullständig nytänkande krävs för hur förnybara och miljövänliga 

resurser kan utvecklas och tillvaratas för att återställa och säkra ett klimat som 

garanterar ett fortsatt meningsfullt liv på JORDEN. 
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