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Kasvun purkamisen liike on syntynyt globaalissa 
pohjoisessa. Sen täytyy hakea täydentävyyttä 
globaalin etelän vaihtoehtoisista näkemyksistä.

Aidon kansanvallan rakentaminen edellyttää 
konkreettisia vaihtoehtoja vallan nykyiselle 

logiikalle. 

Kasvun purku ei ole mahdollista ilman, että 
päästään eroon kapitalismista, joka jatkuvasti 

etsii lisää voittoja tehdäkseen itsestään ikuista. 

Hyvä elämä / Vivir bien –ajattelun dynaamisen  
tasapainon etsintä ja kasvun purun näkökulma ovat 
toisiaan täydentäviä ja perustavaa laatua olevia 
tekijöitä rakennettaessa vaihtoehtoja rajalliselle 
maapallolle.

Täydentävyys kasvun purun ja muiden 
näkemysten välillä on olennaista, uuden 

näkökulman luomiseksi nykyisyyteen.  

Täydentävyys ekofeminismin kanssa on 
olennaista päästäksemme eroon luonnonvarojen 
riiston ja tuotannollisuuden kehästä, sekä 
voidaksemme edistää hoitavaa ja huolehtivaa 
talousnäkemystä ja elämän uusiutumista. 
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ja vähennä luonnonvarojen 
ja energian kulutusta 

vastataksesi ekosysteemien 
biofyysisiin rajoihin ja 

uusiutumiskykyyn.

tuotantoa ja kulutusta 
globaalissa pohjoisessa, jotta 
vaihtoehtojen rakentamien 

globaalissa etelässä 
mahdollistuu. 

sen sijaan, että yksin 
teknologiset muutokset ja 

tehokkuuden paraneminen 
nähtäisiin 

ympäristöongelmien 
ratkaisijoina.  

Kaikilla tasoilla kohti 
todellista poliittista 

osallistumista.

Rakenna omaehtoisia, 
yksinkertaisia, 

kohtuullisia ja viihtyisiä 
yhteiskuntia.

“Kotilo rakentaa kuorensa herkän arkkitehtuurin lisäämällä kierteitä toisensa jälkeen, 
mutta sitten se äkisti lopettaa ja kääntyy vastakkaiseen suuntaan. Ja itse asiassa, yksi 

isompi lisäkierre tekisi kuoresta kuusitoista kertaa suuremman. Sen sijaan, että 
isommasta kuoresta olisi hyötyä, se kuormittaisi kotiloa liikaa.”

- Ivan Illich
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kasvun purkukasvun purku
Kasvun purku ei ole kasvun vastakohta tai talouden pienenemistä. Kasvun purku 
on vaihtoehtojen mallipohja, joka tähtää tuotannon, kulutuksen ja luonnonvarojen 
riistokäytön aiheuttaman tuotannollisen kehän purkamiseen ja itsehallinnollisten, 

yksinkertaisten ja kohtuullisten yhteiskuntien rakentamiseen. 

Jatkuva kasvu rajallisella planeetalla on mahdotonta.


