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Összefogással elkerülhető a zöld válság 
 
 
Bankcsődök, a tőzsde mélyrepülése, többször visszavont költségvetés, a forint jelentős 
gyengülése, IMF-hitelkeret, elbocsátások világszerte. Az elmúlt hetekben sokat hallhat-
tunk ezekről, de vajon hogyan hat mindez az idén 20 éves Levegő Munkacsoportra, milyen 
helyzetbe kerülhet a magyar civil szektor? Miből élnek a civilek?  
Az amerikai bankrendszer hitelkihelyezési gyakorlata miatt egyesek már nyár elején meg-
kongatták a vészharangot. A tőzsde volt elnöke akkor azt mondta: „hogy ennek Európára 
milyen hatása lesz, azt majd az dönti el, hogy az amerikaiak hálaadáskor mennyi pulykát 
és ajándékot vesznek.” Ma már tudjuk, nem kellett addig várni. A világgazdaság minden 
országot átszövő hálózatában szinte azonnal megjelentek nálunk is a problémák. A válság 
minden szektorra rányomta a bélyegét, így a civil szektorra és benne a Levegő Munkacso-
portra is.  
 
Mint egy közeledő hidegfront, ami déli áramlással először enyhe meleg levegőt szállít, 
hogy utána hirtelen lecsapjon, így érkezett a válság is a Levegő Munkacsoporthoz. Kelle-
mes meglepetésben volt részünk, amikor egy külföldi pályázat utolsó részletének megér-
kezésekor az euró akkori rendkívül magas árfolyama miatt a vártnál több forintot kaptunk 
bankszámlánkra. Ezt követően azonban megérkezett a „hidegfront.” A pályázatok jelentős 
csúszása és az előfinanszírozási kötelezettségek miatt kiélezett költségvetésünk kilátásai 
jelentősen romlottak, amikor a válságra való hivatkozással sorra léptek vissza eddigi és 
potenciális támogatóink. Az állami megszorítások miatt nagymértékben csökken a szak-
tárcák költségvetése, ami vélhetően megjelenik a szakmai feladatvállalások finanszírozá-
sának visszaszorulásában is. Társadalmi szervezetként eddig is nagyban támaszkodtunk a 
lakosság támogatására, a válság azonban már a magánszemélyek, családok szintjén is 
érezhető. A megtakarítások apadása, az emelkedő árak, a bérek és nyugdíjak vásárlóérté-
kének várható csökkenése nem éppen kedvező környezet egy civil szervezet számára. 
Úgy tűnik, a válság és annak kezelése most minden mást, így a környezet- és egészség-
védelem célját is felülírja. Pedig most lenne a legnagyobb szükség olyan szervezetekre, 
akik célkitűzéseikben a jövő nemzedékek és környezetünk érdekeit képviselik.  
 
A Levegő Munkacsoport azért dolgozik, hogy minden ember biztonságos és egészséges 
környezetben élhessen. Az idén 20 éves Levegő Munkacsoport már eddig is sokat tett 
azért, hogy célkitűzése megvalósuljon. Évente több mint 2000 lakossági megkeresés, fel-
világosító kampányok, városzöldítési program, a költségvetés és az adórendszer zöld 
szemléletű átalakításának szakmai megalapozása és szorgalmazása, beruházások esetén a 
törvényesség és a lakosság érdekeinek képviselete mind olyan tevékenység, amely hozzá-
járul a jogbiztonsághoz, környezetünk állapotának megóvásához, javításához és nem utol-
só sorban versenyképességünk fokozásához. A Levegő Munkacsoport mindezeket a tevé-
kenységeit tiszta, mindenki számára átlátható módon végzi, ami sajnos nem túl gyakori a 
mai világban. 
 
A mostani helyzetben mi is a korábbinál nagyobb segítségre szorulunk. Kérünk mindenkit, 
aki teheti, ötleteivel, kapcsolataival, programjaink támogatásával segítse a Levegő Mun-
kacsoportot, hogy a következő 20 évben is együtt dolgozhassunk a környezet és egészsé-
gi állapotunk megóvása érdekében.  
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