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Ob dejstvu, da se človeštvo nahaja v globalni ekološki krizi, se zastavlja
vprašanje, kaj vse lahko naredimo, da se z njo uspešno soočimo. Nekateri
govorijo o korenitih posegih v delovanje posameznikov, kot so uvedba
prepovedi letenja, omejevanje vožnje z avtomobilom, regulirati želijo bivanje,
rekreacijo in celo prehrambene navade prebivalcev, zato da bi znižali izpuste
škodljivih snovi v okolje. Kakšna je pri tem vloga države? Bomo trajnostni
razvoj dosegli z osveščenostjo prebivalstva ali je pri tem potrebna trda roka
države? Kako daleč lahko država poseže v svobodno delovanje
posameznika, da bi uresničevala ekološke cilje? Kateri ekološki cilji
upravičujejo omejevanje svobode posameznika, če sploh kateri?

Ekološki kriza:

O ekološki krizi lahko govorimo, ko se okolje vrste ali populacije
spremeni tako, da destabilizira nadaljnje preživetje te vrste ali
populacije.

www.en.wikipedia.org

Podnebne spremembe

»Dve stopinji toplejše ozračje pomeni, da bo do 4 milijarde ljudi
prikrajšanih za pitno vodo, v mnogih revnih regijah sveta se lahko
zmanjša pridelek, gorski ledeniki lahko povsod izginejo in nepovratno
se lahko stopi Grenlandski led, kar bi pomenilo dvig globalne morske
gladine za 7 metrov.«

Georg Monbiot v povzemanju spoznanj Svetovne meteorološke organizacije,
IPPC-ja in Sternovega poročila v članku Environmental Feedback, New Left
Rewiew, 45 - 2007.

Deklarirani cilji EU:

Na osnovi znanstvenih spoznanj Svet ministrov EU meni, da je potrebno
razmišljati o zmanjšanju emisij razvitih držav za do 30 % do leta 2020. Kot
dolgoročni cilj EU parlament predlaga cilj zmanjšanja emisij za do 80 % do
2050.

Umanotera.org

Pravice posameznika

»Posamezniki imajo pravice, in so stvari, ki mu jih nobena oseba ali
skupina ne sme storiti (ne da bi kršili te pravice). Te pravice so tako
močne in daljnosežne, da sprožajo vprašanje, kaj, če sploh kaj, lahko
država ali njeni predstavniki sploh naredijo.«

Začetek knjige Roberta Nozicka, Anarchy, State and Utopia.
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Pravičnost

»Vsakdo mora imeti enako pravico do najobsežnejšega celovitega
sistema enakih temeljnih svoboščin, ki je zdržljiv s podobnim sistemom
svoboščin za vse.«

John Rawls, A Theory of Justice.

Trajnostni razvoj

Pomeni »zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali
zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij«.

definicija Svetovne Komisije za Okolje in Razvoj (Burtlandska komisija)
(Our Common Future, Oxford University Press 1987, stran 43)

Okoljevarstvena etika

»Na najosnovnejši ravna takšna etika upošteva interese vseh čutečih
bitij, vključno z interesi vseh njihovih prihodnjih rodov. Spremlja jo
estetika uživanja v divjih krajih in neokrnjeni naravi. Na nekoliko bolj
razdelani ravni, takšni, ki je uporabna za prebivalce mest in velemest,
nasprotuje velikim družinam. /.../ Spodbuja skromnost, če je ta nujna za
minimiziranje onesnaženosti, in poskrbi, da je vse, kar lahko ponovno
uporabimo, res ponovno uporabljeno. /…/ Brezskrbno odvreči material,
ki bi ga lahko reciklirali, velja za obliko vandalizma ali krajo naše
skupne lastnine svetovnih virov.«

Peter Singer, Praktična etika. V poskusih, da bi opredelil novo okoljevarstveno
etiko, ki naj regulira človekovo ravnanje v smeri dolgoročnega preživetja vseh.

Legitimni ukrepi države

»Prisilna roka države«…»je lahko uporabljena za preprečevanje kršitev
človekovih pravic, za brzdanje ekscesov gospodarske moči in za
varovanje okolja.«

Robyn Eckersley, The Green State.

Dodatne informacije in viri: www.zofijini.net

http://www.zofijini.net/

