Biz Karl Marx Komitesi olarak bugün gelecekte sürdürülebilirliğin nasıl olacağını tartıştık.
Geri dönüşümün sürdürülebilirliğini sağlamak için, toplumun en genç bireylerinin bir arada
bulunduğu eğitim kurumlarında geri dönüşüm hareketinin başlatılması lazımdır; her sınıfa
plastik, kağıt ve cam gibi kategorilerinin yanı sıra daha spesifik kategorileri kapsayan geri
dönüşüm kutuları konulmalıdır.
Marketlerde geri dönüşümü yapılabilecek ürünlerin belirlenip satılması ve satılacak ürünlerin
maliyetinin alternatiflerine eş değer veya yakın olması lazımdır.
Soyu tükenen hayvanların tespit edilip korunma altına alınmasına özen gösterilmelidir. Bu
hayvanların deri, kürk vb. tekstil ürünlerinin üretimi adına öldürülmesi mümkün olduğunca
engellenmelidir.
Hava kirliliğini önlemek adına fabrikaların filtre kullanımının arttırılması teşvik edilmelidir.
Teknoloji doğaya yönelik olmalı ve doğaya elverişli halde gelişmelidir.
Geri dönüştürülebilir enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajları listelenip dezavantajlar
üreticinin sermayesini karşılayabilmesi adına iyileştirilmeye çalışılmalıdır. Büyük sermayeye
sahip olan şirketler -maliyeti yüksek de olsa geri dönüştürülebilir enerji kaynaklarını entegre
etmeyi karşılayabileceklerinden- bu konuda desteklenmelidirler.
Özellikle son yıllarda nüfus artışı desteklenmiştir. Ülkelerin nüfuslarının arttırılma
çabalarının yerini, artmış genç nüfusun eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ve bu genç nüfusun
üretime kazandırılması almalıdır. Üretime kazandırılmış genç nüfus bu noktadan itibaren
sürdürülebilirlik konusunda daha bilinçli bir şekilde çalışacaktır.
Bilinci arttırabilmek için, insanlara “gelecek neslin tehlike içinde olması” konsepti
kavratılmalıdır.
Zaten sürekli değişmeye müsait bir olgu olan kültür, etkileşimler aracılığıyla evrilse de bazı
yönleriyle aynı kalacaktır. Kültürün sürdürülebilirliği, adaptasyon çalışmalarının
“kopyalamak” değil “uyarlamak” amacıyla yürütülmesine bağlıdır. Bu sayede kültürün
gelişmesi ve yenilenmesi devam etse de benliği aynı kalacaktır.
İnsanların teknolojiye kolay adapte olabilme yönü kullanılarak teknolojinin gelişimi ve
desteklenmesi sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra insanın toplumla ilişkisinin körelmemesi adına
insan toplumsal faaliyetlerden uzak düşmemeli ve bu konuda pasifleşmemelidir.
Toplumun en genç bireylerinin teknolojiyle tanışmaları çok küçük yaşta olsa bile bu
tanışmanın bir eğitim boyutu olmalıdır. Çünkü teknolojinin gençlere oyun amaçlı tanıtımı,
bağımlılığı ve teknolojinin yanlış kullanımını tetikleyecektir.
Ekonomik faaliyetlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sağlanarak hem şirketlere
uzun vadede maddi kazanç elde edebilecekleri öğretilmeli hem de şirketlerin bu konuda
yatırım yapması devlet tarafından desteklenmelidir. Küçük işletmelerin karşılayabilmesi için
enerji kaynaklarının kurulum maliyeti azaltılmalıdır.
İnsanların gelirlerine göre tüketim planları oluşturmaları desteklenmelidir.
Ekonominin tekelleştirilmesi, Marxist yaklaşıma göre ele alınırsa, devlete yüksek vergi
ödenmesi ve bu yüksek meblağın topluma eşit ve kaliteli hizmet olarak geri kazandırılmasıdır.
Devletlerin sosyal devlet olma yolunda geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi lazımdır.
Çevre, insan ve toplum, ekonomi gibi konularla ele alınabilen sürdürülebilirlik; birçok alanda
inovasyonların ve iyileştirmelerin yapılmasıyla sağlanabilir.

Bu manifestoda sunulan çözüm önerileri sürdürülebilirliğin geniş bir zaman periyodunda
sağlanabilmesi için önermelerdir.

