Trwały rozwój
W 1972 r. zorganizowano pierwsz konferencj ONZ po wi con ochronie rodowiska.
Odbyła si ona w Sztokholmie, zaowocowała wieloma wa nymi publikacjami, ale z
politycznego punktu widzenia nie była udana. Nawet nie tyle z powodu bojkotu zarz dzonego
krajom socjalistycznym przez Zwi zek Radziecki (po tym jak organizatorzy nie chcieli uzna
suwerenno ci NRD), co raczej z powodu rozd wi ku pomi dzy bogat "Północ " i biednym
"Południem". Kraje rozwijaj ce si wyjechały ze Sztokholmu z przekonaniem, e ochrona
rodowiska jest fanaberi bogatych, którzy nie rozumiej , e biednym zale y bardziej na
rozwoju ni na "ekologii".
Jest to pogl d fałszywy. To krajom bogatym wolno spokojniej patrze w przyszło ,
poniewa w razie utraty kolejnych zasobów przyrodniczych b d mogły – przynajmniej przez
jaki czas – korzysta ze zgromadzonego bogactwa materialnego. Natomiast biedni s
znacznie bardziej uzale nieni od zasobów przyrodniczych. W nomenklaturze ONZ pojawiła
si kategoria "uchod ców ekologicznych" (environmental refugees), czyli osób
poszukuj cych gdzie schronienia po tym, jak w ich okolicy zostało wyci te ostatnie drzewo,
znikn ła ostatnia warstwa gleby, albo wyschła ostatnia studnia. Ludzie ci ładuj na
prowizoryczne tratwy albo na plecy cały swój dobytek i uciekaj w poszukiwaniu ratunku
gdzie indziej. Je li dryfuj po oceanie, to czasem zostan po arci przez rekiny, a je li dobrze
pójdzie, to zostan wyłowieni przez łód patrolow jakiego pa stwa i skierowani do obozu
dla uchod ców. Stopniowo i z niedowierzaniem człowiek odkrywa, e nie udało mu si
ujarzmi przyrody; to raczej przyroda wci nad nim panuje.
Ta prosta prawda nie jest dostrzegana przez wielu ludzi. Zwłaszcza w krajach biednych, które
z zazdro ci spogl daj na dobrobyt białych ludzi z "Północy", panuje przekonanie, e wolno
najpierw zniszczy rodowisko wzbogacaj c si , a dopiero po zaspokojeniu najpilniejszych
potrzeb materialnych zainteresowa si "ekologi ". Tymczasem wiat na przełomie 20. i 21.
wieku jest inny ni przed paroma pokoleniami. Rzeczywi cie było tak w krajach, które
najpierw wszechstronnie zdegradowały swoje rodowisko, a w drugiej połowie 20. wieku
podj ły do skuteczne starania o jego napraw . Ale obecny wiat jest inny i to, co udawało
si naszym ojcom i dziadkom nie musi si udawa w bie cym pokoleniu. Presja na zasoby
jest teraz silniejsza, ceny energii wy sze, a i aspiracje materialne ludzi – na skutek
globalizacji – wi ksze ni poprzednich wiekach.
Jest jednak faktem, e kraje biednego "Południa" nie chc słysze o ochronie rodowiska, je li
miałaby ona w jakikolwiek sposób utrudnia , zwalnia albo podra a rozwój. Dlatego
eksperci ONZ przygotowuj c kolejn konferencj po wi con problemom ekologicznym
postanowili obydwa zjawiska potraktowa ł cznie. Powołano wiatow Komisj do spraw
rodowiska i Rozwoju, która w 1987 r. opublikowała słynny raport pod tytułem "Nasza
Wspólna Przyszło " (Our Common Future). Przewodnicz c Komisji była Gro Harlem
Brundtland, wieloletni premier Norwegii, st d ksi k nazywa si równie "Raportem
Brundtland". Publikacj przetłumaczono na wiele j zyków i stanowiła ona podstawowy
dokument Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r., którego oficjalna nazwa brzmiała:
Konferencja ONZ " rodowisko i Rozwój".
W ród wielu wa nych w tków podj tych w raporcie Brundtland znalazła si równie analiza
poj cia "trwałego rozwoju" (sustainable development). Jest to mianowicie taki rozwój, który
"pozwala na zaspokojenie potrzeb bie cego pokolenia bez uszczerbku dla szans na
zaspokojenie takich potrzeb w przyszło ci". Pojawiło si wiele definicji tego poj cia, ale

okre lenie z raportu Brundtland stało si "klasyczne" i chyba słusznie, bo adne inne nie
oddaje tak celnie istoty rzeczy.
Od samego pocz tku były kłopoty z polskim tłumaczeniem sustainable development, które to
poj cie stało si wszechobecne w wiatowej nauce i polityce. Dosłownie mo na by je
przetłumaczy jako "rozwój podtrzymywalny", ale lepiej po prostu jako "trwały". Niestety w
polskich opracowaniach pojawiaj si tak e inne okre lenia, takie jak "zrównowa ony", albo
w najlepszym razie "trwały i zrównowa ony". Pojawia si równie "ekorozwój", co jednak
odwraca uwag od znaczenia oryginału. Stosowane w j zyku polskim słowa maj bowiem
swoje angielskie odpowiedniki. Gdyby wi c rozwój miał by "zrównowa ony", to w
oryginale musiałby si nazywa balanced; gdyby za miał by "ekorozwojem", to musiałby
si nazywa eco-development. Istniej w j zyku angielskim takie okre lenia, ale to nie one
znalazły si w raporcie Brundtland i nie o takich okre leniach dyskutuje si w wiatowym
pi miennictwie.
"Zrównowa enie" sugeruje, e co si z czym równowa y: na przykład mokre z suchym,
wysokie z niskim, wiejskie z miejskim, przyrodnicze z technicznym, kapitałochłonne z
pracochłonnym itp. Oczywi cie mo na o tym debatowa , ale to nie jest przedmiotem
wiatowych dyskusji nad sustainable development. Z kolei "ekorozwój" sugeruje, e rozwój
musi by "ekologiczny". Mo na si pod tym zapewne podpisa , ale powa ne potraktowanie
słów wymagałoby uprzedniego zdefiniowania "ekologiczno ci" gospodarki i jej produktów.
Najprostsze pytanie, jakie si nasuwa dotyczy butów ze skóry albo z tworzywa sztucznego –
które z nich s bardziej "ekologiczne"? Mo na by godzinami na ten temat dyskutowa , a i tak
problemu si nie rozwi e.
Có zatem w istocie oznacza sustainable development? Tak jak to ujmuje definicja
Brundtland, rozwój trwały jest wtedy, gdy bie ce pokolenie nie yje na koszt nast pców.
Gdyby bowiem bie ce pokolenie "przejadało" przyszło , to nie da si nast pnemu zapewni
takich samych szans na rozwój. Trwało ma aspekt przyrodniczy, ale równie społeczny.
ycie na koszt nast pców mo e bowiem polega na nadmiernym wykorzystywaniu zasobów
naturalnych i na niszczeniu rodowiska. Ale mo e równie polega na zapo yczaniu si – w
formie długu publicznego – pod zastaw przyszłej produkcji. I w jednym, i w drugim
przypadku bie ce pokolenie zaspokaja aktualne potrzeby zmniejszaj c szans swoich
nast pców na ich zaspokojenie na podobnym poziomie.
Trwały rozwój oznacza zatem roztropne wykorzystanie dost pnych zasobów. O ile na
wysokim poziomie ogólno ci łatwo si z tym zgodzi , o tyle w praktyce bardzo trudno
stwierdzi , czy okre lony sposób wykorzystania zasobów jest trwały, czy nie. Nie umiemy
przecie dokładnie przewidzie post pu technologicznego, ani przyszłych upodoba . Mo e
si wi c okaza , e spu cizna pozostawiona nast pnemu pokoleniu z nawi zk wystarcza na
utrzymanie dotychczasowego poziomu materialnego, ale mo e si równie okaza , e
nast pne pokolenie zupełnie inaczej od nas ceni sobie to, co po nas odziedziczyło. W
szczególno ci, mo e wi ksz ni my warto przypisywa dzikiej przyrodzie, a mniejsz –
wyprodukowanym przez nas urz dzeniom.
Je li kapitał pozostawiony nast pcom pozwala na lepsze zaspokojenie potrzeb, to znaczy, e
niepotrzebnie oszcz dzali my. Je li jednak nast pcy uwa aj si za upo ledzonych, to znaczy,
e rozwój nie był trwały. W kolejnych miesi cach b dziemy si zastanawia , jakie sposoby
wykorzystania zasobów s zgodne z ide trwałego rozwoju.

