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Vanasti ma arvasin, et tõde päästab. Nagu paljud meist, kes keskkonnast 
hoolivad, veetsin aastaid mõeldes, et informatsioon viib lõpuks muutuseni. Nii 
ma siis kirjutasin raporteid, pidasin kõnesid ning isegi tunnistasin kongressi ees. 
Mõned asjad muutusid. Kahjuks ei muutunud aga üldpilt. Pikka aega ei mõistnud 
ma, miks. Nüüd saan aru, et see polnud selle pärast, et meil ei oleks piisavalt 
infot, dokumente või eksperte, kes ütleksid, et me oleme jamas. Probleem on 
hoopis selles, et me oleme unustanud, kuidas muutusi ellu viia. 
 
“Muutuse lugu” on film, mis väidab, et osaliselt on see nii läinud, kuna oleme 
kinni jäänud tarbijarolli. 
 
Mulle on hakanud tunduma, et meis on kaks erinevat osa – justkui kaks lihast. 
Üks tarbijalihas ning üks kodanikulihas. Tarbijalihast toidetakse ning treenitakse 
pidevalt ning see on kasvanud tugevaks. Nii tugevaks, et meie tarbijaolemusest 
on saanud meie peamine identiteet, meie olemasolu põhjus. Nii tihti räägitakse 
meile, et oleme tarbijate rahvus, et me isegi ei märka, kui meedias kasutatakse 
sõnu “tarbija” ja “isik” samatähenduslikult. 
 
Samal ajal on aga meie kodanikulihas muutunud lõdvaks. Pole 
turunduskampaaniaid, mis tuletaksid meile meelde, et oleksime kodanikena 
kaasatud. Vastupidi – meid pommitatakse lihtsate asjade nimekirjadega, mida 
saame osta või teha, et maailma päästa ilma liialt pingutamata.  
 
Pole siis imestada, et kui meie ees seisavad hirmutavad probleemid, reageerime 
me koheselt lihasega, mida tunneme – tarbijalihasega. Ookeanid on täis 
plastikprügi? Kanna kaasas isiklikku ostukotti. Lastešampoonist leiti 
formaldehüüdi? Osta selle firmamärgi tooteid, millele on roheline hüljes peale 
märgitud. Globaalne soojenemine ähvardab elu tappa? Vaheta ära oma 
lambipirn. 
 
Kõik need asjad on head asjad, mida teha – kui asju ostame, on hea valida tooteid, 
milles ei ole mürgiseid kemikaale või mis ei ole liialt pakitud ning mis on samas  
valmistatud kohalike firmade poolt, kes kohtlevad oma töötajaid hästi. Kuid meie 
tõeline jõud ei ole valida piiratud menüü variantide vahel vaid hoopis 
määramine, mis menüüs üldse valida on. Aktiivsete kodanikena saame tagada 
selle, et mürgised ning keskkonnakahjulikud valikud asendataks turvaliste ning 
tervislike alternatiividega ning seda kõigile, mitte vaid neile, kes seda endale 
lubada saavad. Seda suudame saavutada vaid siis, kui töötame koos suurema ja 
julgema muutuse nimel, kui seda üksiktarbijatena iial julgeksime. 
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