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Обмежимо використання наших природних ресурсів!
Чому так важливо створити коаліцію щодо використання ресурсів?
Будапешт, Угорщина
За останніі 60 років вплив людини на навколишнє середовище став значно потужнішим, ніж у
будь-який інший період історії.

У зв'язку з ростом населення Землі та надмірним споживанням, збільшився рівень
експлуатації природних ресурсів. Це зумовлює їх втрати, які можуть бути незворотними.
Усвідомлюючи цю загрозу, CEEweb для біорізноманітності закликає створити коаліцію щодо
лімітованого використання ресурсів.
Неймовірні темпи економічного росту, що базуються, в основному, на збільшенні
використання ресурсів, не можуть тривати вічно в такій обмеженій системі, як Земля.
Рівень споживання перевищив її продуктивну здатність ще в сімдесятих роках ХХ ст. З тих
пір людство перебуває в стані надспоживання, оскільки використовує природні ресурси
швидше, ніж вони можуть бути відновлені. Іншими словами, ми використовуємо ресурси, що
мали б служити майбутнім поколінням.
Проте, результат нераціонального використання ресурсів відчувається вже сьогодні у
зростаючій кількості економічних, екологічних та соціальних питань: таких, як економічно
напружені відносини внаслідок виснаження ресурсів і нерівноправного доступу до них, зміни
клімату і втрати біорізноманітності, а й також проблеми зі здоров'ям через забруднення
навколишнього середовища.
Якщо не збільшувати зусиль для реалізації програми сталого розвитку, то економічні,
екологічні та соціальні проблеми вирішені не будуть.
Дотеперішні рішення - боротьба з наслідками, а не причинами
Поточна ситуація свідчить, що зацікавлені сторони зазвичай зосереджуються на питаннях,
що торкаються наслідків, а не причин проблеми: економічні суб'єкти розробляють стратегії
допомоги щодо виснаження ресурсів; екологи виділяють ділянки землі для створення
природоохоронних територій для збереження біорізноманітності й цінних ресурсів,
встановлюються транспортні та промислові обмеження для зменшення забруднення з метою
захисту здоров'я людей та клімату планети.
Особи, які приймають рішення, володіють різним рівнем підготовки та інтересами і часто
не інформовані про численні взаємодії і не стараються не заглиблюватися в обговорення і
розуміння зв'язків між, здавалося б, не пов’язаними питаннями. Це призводить до зосередження
на поточній ситуації в короткостроковій перспективі, замість того, щоб дивитися в майбутнє і
намагатися розробити комплексні рішення.
Кращий спосіб вирішення проблеми – лімітоване використання ресурсів
CEEweb переконана, що ефективні та довгострокові рішення багатьох складних питань
сьогодення можливі тільки тоді, коли ми зможемо виділити корені проблем і готові зайнятися їх
вирішенням. На нашу думку, дуже важливо виділити рушійні фактори, що стоять за ними:
структурні рушійні сили, такі, як типи виробництва і споживання, прямий вплив на навколишнє
середовище: забруднення, деградація середовища існування або експлуатація природних
ресурсів. Ці фактори визначаються наявними законодавчими та економічними нормативними
документами, які дозволяють не компенсовані втрати природної спадщини. Таким чином,
виробництво енергетично затратних продуктів й послуг процвітає за рахунок дешевого
необмеженого доступу до природних ресурсів у порівнянні з людською працею. Інституційні

рушії (фактори) базуються на культурних рушійних силах, таких як цінності й підходи
суспільства. Серед цих цінностей домінуючою є прагнення матеріального багатства і
безперервного зростання добробуту за рахунок інших цінностей, таких як здорове навколишнє
середовище, безпека та ін.
Аналіз складної структури цих факторів показує, що введення лімітів використання ресурсів
змінило б їх курс. З одного боку, таке обмеження використання природних ресурсів, виснажених у
глобальному масштабі, може призвести до поширення енергоощадливих продуктів і послуг. Це не
тільки призведе до зниження пресу на навколишнє середовище, але й буде мати позитивні
соціальні наслідки завдяки перерозподілу людської робочої сили. З іншого боку, люди починають
споживати менше за рахунок товарів вітчизняного виробництва і більше цінять природу.
Настав час для створення коаліції щодо лімітованого використання ресурсів
Ефективність використання ресурсів уже сьогодні перебуває на політичному порядку
денному. Використовуючи момент, CEEweb хоче підкреслити, що ця ініціатива повинна також
сприяти загальному зменшенню лімітів, з метою уникнути парадокса Джевонса. Цей парадокс
говорить, що більш ефективне використання ресурсів зазвичай призводить до ширшого
використання саме цього ресурсу. Ось чому заходи щодо ефективності використання ресурсів
повинні бути детально опрацьовані, що не відбувалося їх подальшого збільшення споживання
паралельно зростаючим попитом.
CEEweb твердо переконана, що з метою боротьби з надмірним використанням ресурсів
повинні бути розроблені строгі правила, а також індикатори для оцінки їхнього успіху. Ми
прагнемо, щоб до 2012 року всі особи, які приймають рішення, зрозуміли, що обмеження
використання ресурсів має важливе значення і щоб до 2014 року були прийняті відповідні
заходи.
Ми усвідомлюємо важливість зусиль фахівців, що задіяні в цьому процесі в екологічних,
соціальних та економічних галузях, тому пропонуємо створити коаліцію європейських сторін,
зацікавлених в обмеженні використання ресурсів. Поточні заходи не змогли вирішити проблеми
також тому, що не було достатнього зв'язку між різними організаціями. На нашу думку, більш
докладне обговорення особливо необхідне щодо, здавалося б, слабо пов’язаних питань. Наша
мета полягає у створенні вільної мережі (форуму), в якій ми могли б поділитися своїм досвідом,
обговорити і спільними зусиллями прийняти більш комплексний підхід. Це дозволить
ефективніше впливати на всі поточні процеси на європейському та глобальному рівнях.
Що далі?

Третього листопада в Угорщині CEEweb для біорізноманітності організувала установчу
нараду коаліції щодо лімітованого використання ресурсів. Основна мета наради полягає в зустрічі
всіх сторін, зацікавлених в цій ініціативі, що дасть можливість вислухати різні, вже напрацьовані
підходи, ідеї та досягнення, а також здійснити мозковий штурм з приводу можливої співпраці. Ця
зустріч має вирішальне значення в плануванні подальших кроків та діяльності коаліції, в тому
числі громадської європейської кампанії за обмеження використання ресурсів та заходів високого
рівня для осіб, які можуть приймати рішення щодо цього.
Про CEEweb для біорізноманітності

CEEweb для біорізноманітності є асоціацією громадських організацій в Центральній і
Східній Європі. Нашою місією є збереження біорізноманітності шляхом сприяння сталому
розвитку.
Для детальнішої інформації просимо звертатися:
Вероніка Кіс, координатор програм, CEEweb для біорізноманітності,
kiss@ceeweb.org, + 36 1 398 0135

Юдіт Герман, координатор зі зв’язків, CEEweb для біорізноманітності,
hermanj@ceeweb.org, + 36 1 398 0135
Андрій-Тарас
Башта,
Асоціація
association.fauna@gmail.com, +0679475913
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