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Antropocen?

Sylwia 
Mrozowska
Politolog, dyrektor 
Centrum 
Zrównoważonego 
Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego. Interesuje 
się społecznymi 
i politycznymi 
uwarunkowaniami 
transformacji 
energetycznych, 
strategią rozwoju, 
partycypacją 
obywatelską 
i edukacją na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju. W wolnym 
czasie podróżuje, gotuje 
i uprawia ogród.

N ajbardziej znana definicja zrów-
noważonego rozwoju została 
sformułowana przez Światową 

Komisję do spraw Środowiska i Roz-
woju ONZ w 1987 r. Zgodnie z nią roz-
wój zrównoważony to „rozwój odpo-
wiadający obecnym potrzebom bez 
uszczerbku dla możliwości spełnienia 
swoich potrzeb przez przyszłe poko-
lenia”. Jako cel polityki globalnej po-
stulat zrównoważonego rozwoju zo-
stał przyjęty przez niemal wszystkie 
państwa świata podczas szczytu Ziemi 
w Rio de Janeiro w 1992 r. pod postacią 
Agendy 21. Stanowił wówczas kompro-
mis przedstawicieli ruchów kontrkul-
turowych, intelektualistów i liderów 
politycznych, którzy chcieli zacho-
wać powojenny pokojowy porządek.

W 2015 r. państwa członkowskie ONZ 
jednogłośnie przyjęły obecnie obowią-
zującą i wdrażaną rezolucję Przekształ-
camy nasz świat: Agenda na rzecz zrów-
noważonego rozwoju 2030, która została 

Polityka (z)równoważonego 
rozwoju – czyli dlaczego tak 
trudno zrównoważyć rozwój

Zrównoważony 
rozwój stał się 

popularną koncepcją 
rozwojową, będącą 

odpowiedzią 
na postęp 

technologiczny, kryzys 
ekologiczny oraz 

zielone idee drugiej 
połowy lat 60. XX w. 
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określona strategią rozwoju świata do 
2030 r. Zawiera ona 17 Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju, do których przypi-
sanych zostało 169 zadań. Wśród nich 
znajdują się działania na rzecz reduk-
cji ubóstwa, zapewnienia dostępu do 
edukacji, do żywności i czystej wody, 
równości szans, wspierania praw czło-
wieka, pokoju i stabilności na świecie, 
ochrony środowiska naturalnego oraz 
łagodzenia zmian klimatu i dostępu 
do zrównoważonych źródeł energii. 

Jednak pomimo podjęcia przez or-
ganizacje międzynarodowe, instytucje 
publiczne czy organizacje pozarządowe 
wielu różnorodnych działań, prawie 
30 lat po konferencji w Rio de Janeiro 
zrównoważony rozwój nadal pozostaje 
poważnym wyzwaniem. Dyspropor-
cje pomiędzy bogatymi i biednymi nie 
maleją – 10% populacji świata zużywa 
90% globalnych zasobów. Dlaczego tak 
trudno (z)równoważyć rozwój? Na 
czym polega kompleksowość zrów-
noważonego rozwoju? Jakie warunki 
polityczne sprzyjają jego realizacji?

Reakcja na niekorzystne 
procesy 
Postulat zrównoważonego rozwoju był 
reakcją na wiele niekorzystnych ten-
dencji rozwojowych, które pojawiły się 
w latach powojennych. Były to m.in. 
zagrażające przyrodzie procesy zacho-
dzące na skutek postępu technologicz-
nego. Temat został rozpowszechniony 
przez rozwijający się od wczesnych lat 
70. ruch ekologiczny, który w krótkim 
czasie zyskał na znaczeniu jako siła so-
cjopolityczna. Rozwinęła się ekopoli-
tyka, „zielone” partie polityczne, za-
częły pojawiać się protesty ekologiczne.

Zwrócono uwagę, że należy zmie-
nić społeczne praktyki, które przy-
noszą szkody środowisku, ponieważ 
w konsekwencji mogą one zaszkodzić 
ludzkim interesom (głosił to powstały 
obok odłamu biocentrycznego ruchu 
enwironmentalistycznego odłam hu-
manistyczny, skoncentrowany na czło-
wieku). Podczas pierwszej konferencji 
Narodów Zjednoczonych poświęconej 
sprawom środowiska (w Sztokholmie 
w 1972 r.) pojawiły się komunikaty, że 
ludzkość stwarza zagrożenie dla włas-
nego życia przez nadmierną eksploa-
tację zasobów naturalnych. Podobne 
katastroficzne wizje przyszłości pla-
nety związane z wyczerpywalnością 
zasobów znajdziemy w raporcie Gra-
nice wzrostu (1972) przygotowanym 
przez Klub Rzymski . Zwracano w nim 
uwagę na zagrożenia, których przy-
czyn upatrywano w procesach indu-
strializacji i eksplozji demograficznej. 
Raport przedstawiał wizję przyszłości 
ziemi, która miała osiągnąć granice 
wzrostu. Autorzy raportu zapropo-
nowali strategię przetrwania – wzrost 
zerowy – polegającą na zamrożeniu 
wzrostu gospodarczego na osiągnię-
tym poziomie. Wywołało to liczne 
kontrowersje, ale zintensyfikowało 
dyskusję nad problemami rozwojo-
wymi. Zaczęto badać relacje między 
techniką a społeczeństwem, pojawiły 
się studia i analizy podejmujące kwe-
stie negatywnych skutków postępu 
naukowo-technologicznego. 

Termin wytrych
Atmosfera strachu przed niepewną 
przyszłością i niekontrolowanym za-
chowaniem przyrody przyczyniła się 

Klub  RzymsKi – 
nieformalna 
apolityczna or-
ganizacja mię-
dzynarodowa 
zajmująca się 
problematyką glo-
balną. Założona 
została w 1968 r. 
przez A. Pecce-
iego, włoskiego 
przemysłowca, 
działacza gospo-
darczego i mece-
nasa nauki. Skupia 
ok. 100 badaczy 
i aktywistów z po-
nad 50 krajów.
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do zapanowania powszechnej zgody 
na przyjęcie nowego celu rozwoju. Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych 
określiła kwestie ochrony środowiska 
mianem problemu mającego znaczenie 
dla zachowania bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego i zaproponowała ca-
łościowe podejście do podstawowych 
problemów społecznych o globalnym 
charakterze. 

Wprowadzenie postulatu zrównowa-
żonego rozwoju do agendy politycznej 
nie było jednak jednoznaczne z usta-
leniem wspólnej definicji i przyjęciem 
wiążących strategii dla tegoż rozwoju. 
W konsekwencji pozostało nam jego 
bardzo mgliste pojęcie. „Zrównowa-
żony rozwój” stał się jednym z termi-
nów-wytrychów, popularnych sloga-
nów pozbawionych konkretnej treści. 

Zdarza się, że powołujący się na kon-
cepcję zrównoważonego rozwoju re-
prezentują odmienne poglądy. Na 
przykład problem energii dla państw 
Globalnej Północy sprowadza się do 
przejścia na wykorzystywanie nisko 
lub zeroemisyjnych źródeł, podczas 
gdy dla Globalnego Południa prob-
lemem jest dostęp do jakichkolwiek 
źródeł energii. W tym regionie ponad 
miliard ludzi nie ma dostępu do ener-
gii. Południe próbuje znaleźć rozwią-
zania umożliwiające adaptację do eks-
tremalnych zjawisk atmosferycznych, 
Północ natomiast dokonuje wyborów 
ekonomicznych, podejmując decyzje 
dotyczące modelu gospodarczego, re-
zygnacji z określonych źródeł energii, 
wyboru miejsca i sposobu produkcji 
energii. Jednocześnie świat nie jest 
wolny od konfliktów zbrojnych na tle 
kontroli zasobów naturalnych, narasta 
również ryzyko wojen klimatycznych.

Trudności z wdrażaniem
Rozumienie i wdrażanie zasad zrów-
noważonego rozwoju napotyka na ca-
łym świecie liczne przeszkody. Poza 
tym tempo pożądanych zmian jest 
zbyt wolne w stosunku do tempa za-
chodzących procesów klimatycznych, 
ekonomicznych i politycznych. 

Istotną trudnością w  procesie 
zmiany jest brak znajomości celów 
Agendy 2030 w społeczeństwach, co 
przyczynia się do zawężania spojrzenia 
na problem, nieuwzględniania jego zło-
żoności. „Przestawianie” społeczeństw 
na zrównoważony rozwój oceniane jest 
jako proces kompleksowy, obejmujący 
wiele wymiarów: społeczny, środowi-
skowy, ekonomiczny, techniczny, kul-
turowy, instytucjonalny i dotyczący 
zasad sprawiedliwości. Wielość i róż-
norodność interesariuszy, konflikt inte-
resów, działanie w środowisku o dużej 
niepewności stanowią istotne blokady 
na drodze do zrównoważonego roz-
woju. Szansy na sukces upatruje się tu 
we wspólnej odpowiedzialności, jed-
nolitości reguł i ich stabilności. In-
strumenty polityczno-prawne trak-
towane są jako optymalne narzędzia 
wdrażania celów zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ samo podnosze-

Pytania do 
tekstu

1. Czym jest zrów-
noważony rozwój?
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Światowej Komisji do 
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Naukowcy ogłosili, że skutki 
działalności człowieka sięgają aż 
do poziomu procesów geologicz-
nych. Pojawiła się idea wprowa-
dzenia nowej jednostki historii 
geologicznej Ziemi – antropo-
cenu, która stała się także sym-
bolem kluczowych problemów 
ludzkości w XXI wieku. Które 
problemy „ery człowieka” są 
najważniejsze?

M oim zdaniem główne prob-
lemy wynikają z globalnego 
ocieplenia i zwiększonej czę-

stotliwości występowania pandemii 
spowodowanych zmieniającymi się 
stosunkami ekologicznymi. Prob-
lemy te są ze sobą powiązane, po-
nieważ wzrost średniej temperatury 
na Ziemi modyfikuje środowiska, 
do których przystosowane są zwie-
rzęta i rośliny, łącząc w ten sposób 

gatunki, które wcześniej nie miały 
ze sobą wielkiego kontaktu. Zmie-
nione wzorce migracji i osiedlania się 
w nowych odmiennych siedliskach 
stwarzają możliwość ewolucji prze-
nosicieli chorób, jak również roz-
przestrzeniania się na ludzi chorób 
występujących wcześniej u zwierząt.

Musimy zdać sobie sprawę, że glo-
balne ocieplenie nie powoduje tylko 
pojedynczych zmian – na przykład 
podniesienia się poziomu mórz – 
ale też całą kaskadę skutków. Bu-
rze, fale upałów, powodzie, susze 
i pożary będą występować częściej 
i z większą intensywnością. Wtór-
nymi konsekwencjami tych zdarzeń 
i epizodów będą wymuszone migra-
cje ludzkich populacji, często odby-
wające się w niekorzystnych warun-
kach. Głupotą jest myślenie o tychże 
migracjach w kategoriach systema-
tycznego wycofywania się z wybrzeży, 

Globalne 
ocieplenie 
powoduje 

całą kaskadę 
skutków

Philip 
Kitcher
Emerytowany profesor 
filozofii Uniwersytetu 
Columbia (John 
Dewey Professor). 
Jego zainteresowania 
filozoficzne obejmują 
szeroki obszar: 
od filozofii nauki 
(szczególnie filozofii 
biologii i matematyki) 
poprzez etykę 
i filozofię polityczną aż 
po filozofię literatury 
i muzyki. W wolnym 
czasie uprawia 
wspinaczkę górską, 
pisze wiersze, śpiewa, 
gotuje, a przede 
wszystkim bawi się ze 
swoimi wnukami.

Wywiad z Prof. Philipem Kitcherem, 
wybitnym specjalistą w dziedzinie badań 

z pogranicza nauk przyrodniczych i filozofii
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nie świadomości jest niewystarczające, 
żeby zahamować nadmierną eksplo-
atację podejmowaną przez większość 
społeczeństwa.

Innym problemem jest to, że idea 
zrównoważonego rozwoju jest przede 
wszystkim ideą społeczno-polityczną, 
która posiada uzasadnienie etyczne 
zawierające się w zasadach sprawied-
liwości międzypokoleniowej i we-
wnątrzpokoleniowej, uważanych za 
kontrowersyjne.

Jak było wspomniane, podnoszone 
są też uwagi krytyczne dotyczące sa-
mej definicji zrównoważonego roz-
woju. Badania społeczne pokazują, 
że kategoria zrównoważonego roz-
woju z uwagi na pojemność znacze-
niową bywa uważana za koncepcję 
ukrywającą autentyczne konflikty in-
teresów i rzeczywiste stosunki władzy. 
Ulrich Beck w Społeczeństwie świato-
wego ryzyka. W poszukiwaniu utraco-
nego bezpieczeństwa pisze, że globalna 
definicja problemów środowiska jest 
krytykowana jako swego rodzaju eko-
logiczny neoimperializm państw za-
chodnich, które zapewniają sobie prze-
wagę informacyjną i rozwojową nad 
krajami ubogimi, a jednocześnie ma-
skują swoją rolę jako głównych spraw-
ców globalnych zagrożeń cywilizacyj-
nych (Beck 2012, s. 131). 

Przestawienie rozwoju społeczno-
-gospodarczego na tory rozwoju zrów-
noważonego, biorąc pod uwagę kom-
pleksowość i zmienność uwarunkowań, 
w jakich proces ten się odbywa, nie 
może i nie przebiega bez zahamowań, 
regresów czy złudnych przyśpieszeń. 
Sama siła argumentów nie jest wystar-
czająca, aby przeprowadzić w krótkim 
okresie całościową modernizację go-
spodarki, stosunków pracy, rozwi-
nąć nowe wzorce życia, pracy i za-
chowań konsumenckich. Instrumenty 
niezbędne do przejścia są dostępne, 
rozwija się edukacja dla zrównowa-
żonego rozwoju, lecz ciągle wyzwa-
niami pozostają m.in. brak świado-
mej zgody społecznej dla ponoszenia 
kosztów transformacji oraz wiążą-
cych decyzji politycznych umożliwia-
jących kompleksowe wdrażanie celów 
Agendy 2030.� 
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na których morze łagodnie i stopniowo 
się podnosi. O wiele bardziej praw-
dopodobne są kryzysy, w których 
duże liczby ludzi, już teraz bo-
rykających się z niedoborem 
żywności, wody i brakiem 
możliwości zachowania 
higieny, muszą masowo 
przemieszczać się do 
regionów, w których 
lokalni mieszkańcy 
sami walczą o prze-
trwanie. Takie oko-
liczności stwarzają 
szerokie pole do 
rozprzestrzenia-
nia się znanych 
chorób, jak rów-
nież do powsta-
wania nowych.

Jaka jest rola na-
ukowców w roz-
wiązywaniu tych 
problemów?

Naukowcy mogą pró-
bować dociekać, jaki 
będzie najbardziej praw-
dopodobny wpływ wspo-
mnianych zmian na sytuację 
światową przy założeniu, że 
albo globalna populacja 
ludzka nie podejmie żad-
nych działań (utrzymu-
jąc podejście, iż „wszystko 
jest w porządku”), albo zo-
stanie podjęta decyzja o realiza-
cji określonego spektrum dzia-
łań na poziomie krajowym. Należy 
jednak przyznać, że uzyskanie wiary-
godnych prognoz w tej dziedzinie jest 
niezwykle trudne. Przynajmniej w da-
jącej się przewidzieć przyszłości nie-
możliwe będzie określenie prawdo-
podobieństwa wystąpienia różnych 
łańcuchów zdarzeń i oszacowanie 
ich kosztów. Chociaż ludzie często 
angażują się w dyskusje, w których 
zakłada się, że jeden sposób działa-
nia (kontynuacja emisji gazów cie-
plarnianych) okaże się katastrofalny, 
a inny (utrzymanie temperatury po-
wyżej poziomu z czasów przedprze-
mysłowych poniżej 1,5°C) „uratuje 

możliwości obecnej nauki i prawdo-
podobnie przekracza możliwości ja-
kiejkolwiek nauki dostępnej w ciągu 
najbliższych dziesięcioleci.

Moim zdaniem główny wkład na-
uki w najbliższej przyszłości będzie 
polegał na próbie pomocy w techno-
logicznych rozwiązaniach problemów 
bezpiecznego wychwytywania i skła-
dowania dwutlenku węgla. Nasza sy-
tuacja byłaby łatwiejsza, gdybyśmy 
mogli odkryć sposoby usuwania wę-

planetę”, to tego rodzaju zerojedyn-
kowe myślenie jest błędne. Znany jest 
jeden dość banalny fakt: im bardziej 
ludzie ograniczają emisje, tym więk-
sze jest prawdopodobieństwo, że nasi 
potomkowie będą w stanie funkcjo-
nować w swoim środowisku. Wyjście 
poza ten fakt w kierunku konkretnych 
twierdzeń na temat stopnia, w jakim 
planowana polityka zwiększy praw-
dopodobieństwo możliwej do opano-
wania ludzkiej przyszłości, przekracza 
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