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Să reducem folosirea resurselor naturale! De ce este atât de importantă stabilirea unei coaliţii pentru reducerea
folosirii resurselor?
Budapesta, Ungaria – pe parcursul ultimilor 60 de ani, activitatea umană a avut un
impact asupra mediului mult mai mare decât în orice altă perioadă în istorie.
Datorită creşterii numărului populaţiei şi supraconsumului, cererea şi exploatarea
resurselor naturale este în creştere. Aceasta cauzează pierderi care pot fi ireversibile.
Înţelegând acest pericol, CEEweb for biodiversity cheamă la stabilirea uni coaliţii
pentru reglementarea folosinţei resurselor pentru a reduce presiunea asupra
mediului natural cauzată de oameni.
Rata incredibilă a creşterii economice care este bazată în majoritatea cazurilor pe creşterea
exploatării resurselor, nu poate continua la nesfârşit într-un sistem finit cum este Pământul.
Capacitatea planetei a fost atinsă încă în anii 70 ai secolului trecut. De atunci umanitatea se află într-o
stare de suprasolicitare atunci când oamenii consumă resursele naturale mai rapid decât acestea se
pot regenera. Altfel spus noi folosim resursele destinate generaţiilor viitoare.
Totuşi efectul folosinţei nedurabile a resurselor poate fi resimţit deja în creşterea problemelor
economice, de mediu şi sociale: cum ar fi tensiunile economice între epuizarea resurselor şi accesul
inegal la resursele deficitare; schimbările climatice şi pierderile biodiversităţii, precum şi problemele
de sănătate din cauza poluării.
Până când nu vor fi depuse eforturi de a mări durabilitatea operaţiilor umane, problemele
economice, de mediu şi sociale vor tot creşte.
Soluţii până în prezent
Situaţia curentă demonstrează că persoanele interesate deseori tind să se axeze pe problemele
dintr-un singur cadru sectorial stabilit şi aplică soluţii pentru un singur sector: actorii economici
realizează strategii ce duc la sărăcirea resurselor; oamenii de mediu desemnează teritorii ca arii
protejate pentru a salva resursele valoroase ale biodiversităţii; sunt stabilite limite ale poluării
sectorului industrial şi de transport pentru a proteja sănătatea oamenilor şi clima planetei.
Persoanele de decizie ce au cunoştinţe şi interese în domenii diferite deseori nu conştientizează
numeroase interacţiuni şi legături dintre unele aspecte ce par a fi fără legătură între ele şi preferă de a
nu se adânci în detalii şi relaţii dintre acestea. Aceasta duce la focusarea doar pe situaţia actuală şi pe
termen scurt, întotdeauna într-un cadru sectorial existent, în loc de a privi în viitor şi de a încerca
elaborarea soluţiilor mai holistice.
Cea mai bună cale de a soluţiona problema este de a reduce utilizarea resurselor
CEEweb este convins că soluţiile eficiente şi pe termen lung pentru multe probleme din
prezent sunt posibile doar dacă suntem capabili să vedem rădăcinile acestor probleme şi să fim gata
să le soluţionăm. În opinia noastră este crucial de a privi la rădăcinile acestor presiuni şi de a găsi
cauzele acestora. Aceste cauze sunt de trei nivele.
Există cauze structurale, cum ar fi aspecte ale producerii şi consumului, structurile urbane şi
spaţiale cazează presiuni directe supra mediului cum ar fi poluarea, degradarea habitatelor sau
exploatarea resurselor naturale. Aceste cauze sunt determinate de cele instituţionale, cum ar fi cadrul
reglementar legislativ şi economic care permit ca pierderile patrimoniului natural să nu fie
compensate. Astfel cadrul permite produselor şi serviciilor ce necesită multă energie să înflorească
datorită accesului nelimitat ieftin la resursele naturale în comparaţie cu munca umană. Cauzele
instituţionale se bazează pe cauzele culturale cum ar fi valorile şi abordările societăţii. Printre aceste
valori cea mai dominantă este credinţa în prosperitatea materială şi în creşterea permanentă a PIB
din contul altor valori cum ar fi sănătatea mediului, fericire sau securitate.
Analiza structurii complexe a cauzelor indică că introducerea limitării folosirii resurselor va
schimba cursul acestora. Datorită limitelor puse, resursele naturale vor deveni deficitare la nivel

global, ceea ce va duce la răspândirea produselor şi serviciilor cu o necesitate redusă de energie.
Aceasta nu numai va duce la o descreştere a presiunii asupra mediului, dar va avea consecinţe sociale
pozitive in cauza re-folosirii muncii uman. Adăugător, oamenii vor începe să consume mai puţin
datorită bunurilor produse local care va cauza o apreciere mai mare pentru costul adevărat al vieţii
noastre de zi cu zi.
Este timpul de a institui o coaliţie întru limitarea folosirii resurselor
Eficienţa folosirii resurselor este inclusă pe larg pe agenda politică acum. Folosindu-se de
moment, CEEweb doreşte să accentueze că această iniţiativă trebuie să contribuie la reducerea
generală a limitelor pentru a evita Paradoxul ui Jevon. Acest paradox explică că o folosire mai
eficientă a resurselor duce de obicei mai mult la o creştere a folosirii aceloraşi resurse decât reducerea
folosirii lor. Iată de ce eforturile pentru folosirea eficiente a resurselor trebuie elaborată cu grijă
pentru a nu crea în paralel o creştere a cererii.
CEEweb are încrederea că pentru a stopa suprafolosirea trebuie aplicate reglementări stricte
şi trebuie elaboraţi indicatori pentru măsurarea succesului. Până în 2012 am dori ca toate persoanele
de decizie să realizeze că limitarea folosirii resurselor este esenţială şi până în 2014 să fie luate măsuri
în acest sens.
Suntem conştienţi de importanţa specialiştilor ce activează în diferite domenii de mediu,
sociale şi economic în acest proces, iată de ce avem scopul de a stabili o coaliţie de persoane interesate
în reducerea folosirii resurselor. Măsurile existente nu au reuşit să soluţioneze problemele deoarece
nu a existat o colaborare suficientă între diferite organizaţii. În opinia noastră, sunt necesare mai
multe discuţii în special în ceea ce priveşte aspectele ce par fără legătură. Scopul nostru este de a
construi o reţea extinsă în care am putea să ne împărtăşim experienţa noastră, să vorbim cu o voce
comună şi să avem o abordare mai holistică. Aceasta ne va permite să influenţăm mai eficient toate
procesele ce au loc la nivel european şi global.
Ce urmează?
CEEweb pentru biodiversitate organizează pe 3 noiembrie în Ungaria o întrunire privind
Coaliţia de reducere a folosirii resurselor. Scopul principal este de a aduna toate persoanele interesate
de această iniţiativă, de a asculta diferite păreri şi idei privind realizările de până acum, precum şi de a
discuta pe marginea unor colaborări comune posibile. Această întrunire va fi crucială pentru
planificarea următorilor paşi şi activităţi ale coaliţiei, inclusiv o campanie publică europeană pentru
reducerea folosirii resurselor şi un eveniment la nivel înalt pentru persoanele de decizie pentru a
promova ideea reducerii folosirii resurselor.
Despre CEEweb for Biodiversity
CEEweb for Biodiversity este o organizaţie umbrelă de ONG-uri din regiunea Europeni
Centrale şi de Est. Misiunea noastră este conservarea biodiversităţii prin promovarea dezvoltării
durabile.
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