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Manifest

“Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie”

Mahatma Gandhi

W  świecie, który w  coraz większym stopniu staje się globalną wioską, w  którym 

siłą rzeczy każdy funkcjonuje w  ścisłym lub luźniejszym powiązaniu z  innymi, czę-

sto bardzo odległymi geograficznie podmiotami, nikt nie może pozostać obojętny na 

procesy, które dokonują się zarówno w środowisku lokalnym, jak i globalnie. Każdy 

z nas odpowiada za zrównoważanie rozwoju1 dokonującego się w różnych zakątkach 

świata. Stajemy się tym bardziej odpowiedzialni za zrównoważony rozwój, im więcej 

korzyści czerpiemy z  kontaktów z  innymi. Organizacje pozarządowe, działające na 

rzecz wyznaczonych sobie celów na rzecz określonych grup, społeczności i  innych 

podmiotów nie mogą pozostać obojętne na pozostałe grupy, nieobejmowane przez 

nie bezpośrednim wsparciem i często spotykających się z oczywistą bądź utajoną dys-

kryminacją. Ważne jest w tym przypadku uwzględnienie/zrozumienie zasady, zgodnie 

z którą również środowisko naturalne, a raczej jego niszczenie może stać się narzę-

dziem dyskryminacji i burzeniem równowagi rozwojowej społeczeństw. Opracowanie 

standardów funkcjonowania organizacji koncentruje się na zagadnieniu poszanowa-

nia środowiska naturalnego - jako dobra wspólnego dostępnego dla wszystkich, za 

które odpowiada każdy konsument, użytkownik, każdy, kto na co dzień korzysta z ta-

kich dóbr jak woda, powietrze, pożywienie, czy energia pozyskiwana z różnych źró-

deł. Skutkiem takiej działalności stają się nie tylko dobra konsumpcyjne zapewniające 

przetrwanie i  rozwój gatunku, ale także odpady, powodujące mniejszą lub większą 

destrukcję wspomnianych dóbr, a więc naruszanie naturalnej przyrodzie równowagi 

1   Według tradycyjnej definicji zrównoważony rozwój to rozwój, „w  którym potrzeby obecnego pokolenia 
mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Innymi słowy 
pozwala on zagwarantować, że dzisiejszy wzrost nie będzie zagrażał możliwościom wzrostu przyszłych 
pokoleń. Zrównoważony rozwój obejmuje zatem trzy elementy: gospodarczy, społeczny i  środowiskowy, 
które na poziomie politycznym należy rozważać jednakowo. Strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
przyjętą w 2001 r. i zmienioną w 2005 r., uzupełnia między innymi zasada integracji kwestii środowiskowych 
z  europejskimi politykami, mającymi wpływ na środowisko. za: http://europa.eu/legislation_summaries/
environment/sustainable_development/index_pl.htm Więcej na temat zrównoważonego rozwoju: http://
www.ekonomiaspoleczna.pl/x/629822, http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowa-
zony+rozwoj
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i zanieczyszczenie - zarówno wód, powietrza, jak i w dużej mierze pożywienia, a więc 

dóbr uznawanych za wspólne i takich, które powinny być na równi dostępne wszyst-

kim mieszkańcom Ziemi. Dotychczasowe procesy cywilizacyjne sprawiły, że obecnie 

zarówno podział dóbr, jak i produkcja odpadów rozkładają się bardzo nierównomier-

nie - bardziej zaawansowane technologicznie i cywilizacyjnie obszary i ich mieszkań-

cy jednocześnie w większym stopniu eksploatują środowisko naturalne, konsumując 

więcej niż obszary mniej rozwinięte, jak i produkują więcej odpadów, szkodzących ich 

lokalnemu środowisku, ale także w dużej mierze obszarom całego świata - mowa tutaj 

o zanieczyszczeniu powietrza i wody, jak i nadmiernej eksploatacji złóż w ośrodkach 

mniej rozwiniętych2.

 

Iza Mójta

2 źródło: http://igo.org.pl/tag/zawlaszczanie-ziemi/


