Socjologiczne problemy
ekologii, wsi i medycyny

ANNALES

U N I V E R S I T AT I S M A R I A E C U R I E - S K £ O D O W S K A
LUBLIN  POLONIA
VOL XXIV, 19

SECTIO I

1999

Instytut Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie

IZABELA DROZD

Potrzeby cz³owieka a ochrona rodowiska
Human needs and environmental protection

Od pewnego czasu jestemy wiadkami przys³owiowego boomu ekologicznego w naszym spo³eczeñstwie. Trwa szaleñcza moda na wszystko co ekologiczne. Telewizyjne reklamy bombarduj¹ nas ekologicznymi jogurtami, sokami, proszkami do prania, pralkami, lodówkami, a nawet samochodami. Ale czy nasza fascynacja produktami eko wynika z mody na te towary, czy te¿ ze wiadomoci
kryzysu ekologicznego, którego jestemy sprawcami.
W obecnej postindustrialnej epoce potrzeby cz³owieka znacznie wzros³y. Jego
dzia³alnoæ nie ogranicza siê wy³¹cznie do zaspokojenia potrzeb podstawowych
(tzn. potrzeb biologicznych, wy¿ywienia i bezpieczeñstwa), ale wzrasta zapotrzebowanie na zaspokojenie potrzeb innego rodzaju (np. wypoczynku, relaksu). I tu
powstaje problem, który musz¹ rozwi¹zaæ wspó³czesne spo³eczeñstwa, a który
nie jest wystarczaj¹co uwiadamiany. Wzrost potrzeb nie jest bowiem procesem
nieograniczonym, ale te¿ i potrzeby ograniczaj¹ siê nawzajem.
Niew¹tpliwie cz³owiek jako istota biologiczna uzale¿niony jest od rodowiska, w którym ¿yje. Jednak¿e zanim nast¹pi³ rozwój kultury i cywilizacji, w której ¿yjemy, rodowisko mia³o na cz³owieka bezwzglêdnie determinuj¹cy wp³yw.
Obecnie ten determinizm jest o wiele mniejszy, ludzkoæ bowiem w historii swego ¿ycia tak przekszta³ca³a naturê, ¿e to ona teraz zale¿y od cz³owieka.
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I b³ogos³awi³ im Bóg i rzek³ do nich Bóg: Rozradzajcie siê i rozmna¿ajcie siê, i nape³niajcie ziemiê, i czyñcie j¹ sobie poddan¹; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios,
i nad wszelkimi zwierzêtami, które siê poruszaj¹ po ziemi (1 Moj¿. 1, 28)1.

Obserwuj¹c obecny stan przyrody, mo¿emy dojæ do wniosku, ¿e ludzie zbyt
dos³ownie zrozumieli powy¿sze s³owa i rzeczywicie zrobili wszystko, by uczyniæ ziemiê podleg³¹ sobie do tego stopnia, ¿e nie jest ona obecnie w stanie podnieæ siê z tego poddañstwa. Nie wydaje siê jednak s³uszna zupe³na negacja
naszej cywilizacji, bo to dziêki niej mamy tak wspania³¹ kulturê, tak wysoce rozwiniêt¹ technikê, medycynê, która nam s³u¿y i pomaga w codziennym ¿yciu.
Wiek XIX by³ niew¹tpliwie szczególnym okresem w dziejach ludzkoci. To
czas rozwoju myli naukowej, technicznej, medycznej, okres wielkich wynalazków, które sta³y siê podstaw¹ obecnej cywilizacji. Minione stulecie wprowadzi³o
nas w okres uprzemys³owienia. Jest to proces przechodzenia z gospodarki opartej
na rolnictwie w gospodarkê, w której na plan pierwszy wysuwa siê przemys³owa
produkcja dóbr i us³ug. Gospodarka uprzemys³owiona charakteryzuje siê wysokim wzrostem globalnej iloci wytworzonych produktów, sta³ym obni¿aniem rzeczywistych kosztów produkcji, zwiêkszon¹ efektywnoci¹ przedsiêbiorstw, rosn¹c¹
wymian¹ towarow¹ itp.2 Ci¹g³y i szybki rozwój techniki i technologii umo¿liwia
wykorzystywanie w procesach produkcyjnych lepszych organizacji zarz¹dzania
i planowania.
Proces uprzemys³owienia rozpoczêty w XIX wieku to pojawienie siê i rozwój nowych relacji cz³owiektechnika, wzajemne powi¹zanie procesów ekonomicznych, technicznych, organizacyjnych, spo³ecznych, a tak¿e ekologicznych.
Pojawienie siê nowych zak³adów przemys³owych, fabryk, zwiêkszenie liczby
miejsc pracy, zmiany w strukturze spo³ecznej (g³ównie rodzinnej)  to wynik wprowadzenia przemys³u w codzienne ¿ycie. Nast¹pi³y znaczne zmiany (czêsto nieodwracalne) na wielu terenach objêtych procesami industrializacji, pojawi³o siê wiele nowych miast, nast¹pi³ rozkwit infrastruktury i komunikacji.
Tak jak wiek XIX okrelany jest mianem okresu uprzemys³owienia, tak wiek
XX uwa¿a siê za okres postindustrialny (poprzemys³owy). Postindustrializm charakteryzuje siê zaawansowanym rozwojem socjoekonomicznego spo³eczeñstwa
o wysokim poziomie struktury i rozbudowanym rynkiem us³ug, odmasowieniem
rodków przekazu, rezygnacj¹ z d³ugoseryjnej produkcji masowej, rozwojem sieci telekomunikacyjnej, kontrolowaniem biurokracji przez mened¿erów, konwergencj¹ systemów spo³eczno-ekonomicznych, pluralizmem i normatywnym consensusem3 .
1
Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne,
Warszawa 1979.
2
Por. J. Szczepañski, Zmiany spo³eczeñstwa polskiego w procesie uprzemys³owienia, Warszawa
1973.
3
Tam¿e, s. 159.
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Wojny, g³ód, choroby (np. epidemie odry, malarii, tyfusu, d¿umy) to wielkie
nieszczêcia dotykaj¹ce ludzi na przestrzeni wielu wieków. Wiek XX przyniós³
jeszcze jedno  katastrofê ekologiczn¹. Pomimo tak wysoko rozwiniêtej cywilizacji wspó³czesny wiat stan¹³ na progu kryzysu ekologicznego. Jeszcze kilkadziesi¹t lat wczeniej szczytem osi¹gniêæ cz³owieka by³o zamieszkanie w wielkim
przemys³owym miecie, w bloku z wielkiej p³yty, posiadanie samochodu, którym
codziennie rano móg³by dojechaæ do pracy. Obecnie ten wzór uleg³ pewnym modyfikacjom. Teraz ten sam cz³owiek chce mieæ domek z ogródkiem poza miastem,
¿yæ z dala od wielkich aglomeracji, ich zgie³ku, cisku, popiechu, ha³asu, a przede
wszystkim smogu i zamieconych ulic. Kiedy dzikie wysypiska mieci, azbestowe domy, zanieczyszczone morza, jeziora, rzeki, powietrze, zamiecone lasy, ³¹ki
i góry spowodowa³y, ¿e cz³owiek wpad³ w pu³apkê zastawion¹ przez samego siebie, zacz¹³ zastanawiaæ siê nad tym, jak doprowadziæ wiat, w którym przysz³o
mu ¿yæ, do takiego stanu, aby to ¿ycie nie by³o przykroci¹. Zmiany na niekorzyæ
zasz³y jednak tak daleko, ¿e obecnie potrzeba nie lada wysi³ku, aby nad nimi zapanowaæ. Powsta³a wrêcz sytuacja typowego b³êdnego ko³a, jak przy pomocy
nowoczesnej myli naukowej, techniki, naprawiæ to, co zosta³o zniszczone, gdy
owa cywilizacja naukowo-techniczna by³a tworzona.
Jednym z wielu kroków by³o stworzenie ekologii spo³ecznej, nauki, która ma
za zadanie uczyniæ obiektem badañ relacje pomiêdzy dzia³alnoci¹ cz³owieka, jego
¿yciem spo³ecznym a rodowiskiem przyrodniczym. Ekologia spo³eczna jest po³¹czeniem wiedzy dwóch wydawa³oby siê z pozoru odmiennych dziedzin wiedzy  ekologii i socjologii. Pocz¹tek obu nauk przypada na wiek XIX, ale zainteresowania g³ównymi problemami maj¹ d³ug¹ historiê. G³ównymi elementami konstytuuj¹cymi ekologiê spo³eczn¹ s¹ zjawiska, procesy przyrodnicze i spo³eczne.
Jej podstawowe tezy s¹ nastêpuj¹ce4:
1. Istnienie cile okrelonego obiektu poznania, krzy¿owanie siê potrzeb cz³owieka (potrzeb spo³ecznych) oraz niezbêdnych warunków sprzyjaj¹cych wegetacji przyrody.
2. Specyfika spo³eczno-techno-przyrodniczych praw wzajemnego oddzia³ywania spo³eczeñstwa i natury.
3. Wyznaczenie dyrektyw maj¹cych na celu utrzymanie harmonii w biosferze. Okrelenie najbardziej po¿¹danych form wzajemnego oddzia³ywania i wspó³dzia³ania dwóch komponentów: spo³eczeñstwa i rodowiska naturalnego, stworzenie optymalnych praw relacji pomiêdzy nimi to podstawowe zadania ekologii
spo³ecznej.
Jednoczesne pojawienie siê socjologii i ekologii doprowadzi³o do tego, ¿e
bardzo szybko dostrze¿ono wspólne problemy badawcze. Pierwotnym efektem
4
E. £ustacz, Problemy konsumpcji w aspekcie ochrony rodowiska [w:] ten¿e [red.], Ochrona
rodowiska, Warszawa 1979.
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by³o powstanie takich dziedzin nauki, jak5: a) f i t o s o c j o 1 o g i a  nauka o zbiorowociach rolinnych i o prawid³owociach rz¹dz¹cych wspó³¿yciem rolin, b)
z o o s o c j o 1 o g i a  tzw. socjologia zwierz¹t, zajmuj¹ca siê badaniem spo³ecznego ¿ycia zwierz¹t, jego prawid³owociami itp., c) e k o 1 o g i a c z ³ o w i e k a 
nauka o wzajemnym oddzia³ywaniu na siebie rodowiska naturalnego i populacji
ludzkich, czyli ogó³u ludzi ¿yj¹cych w danym np. miecie, regionie lub kraju.
Cz³owiek jako jednostka spo³eczna jest determinowany przez wiele czynników. Do tych, które wywieraj¹ na niego najwiêkszy wp³yw, nale¿y w pierwszym rzêdzie on sam (jako istota biologiczno-psychiczno-spo³eczna), nastêpnie
rodzina, kultura i ekosystem. Cz³owiek jako istota rozumna jest twórc¹ rzeczywistoci, w której ¿yje. Nale¿y postrzegaæ daleko szerzej ni¿ tylko wed³ug Kartezjuszowskiej wizji, i¿ cz³owiek to tylko cia³o i dusza. Oprócz tych dwóch niew¹tpliwie wa¿nych elementów, cz³owiek to istota pe³ni¹ca okrelone funkcje
i role spo³eczne6.
Podstawow¹, a jednoczenie najwa¿niejsz¹ instytucj¹ spo³eczn¹, wywieraj¹c¹ najsilniejszy wp³yw na kszta³towanie postaw jednostki (równie¿ wobec rodowiska naturalnego) jest rodzina. Spe³nia ona rolê mostu ³¹cz¹cego jednostkê
z pozosta³ymi instytucjami ¿ycia spo³ecznego. Nasze zachowanie, postawa wobec rzeczywistoci, nasz konserwatyzm lub liberalizm postaw wynika w³anie z wychowania, jakie otrzymalimy w rodzinie. W rodzinie zaspokajane s¹ potrzeby,
które bezwzglêdnie warunkuj¹ poziom naszego ¿ycia. Okrelany jest on jako stopieñ zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturalnych poprzez konsumpcjê dostêpnych dóbr i us³ug7.
We wspó³czesnym wiecie dobrobytu konsumpcjonizm jest procesem, któremu ludzie powiêcaj¹ wiêkszoæ swojego czasu i uwagi. Miernikami poziomu
¿ycia jest ocena zaspokojenia w³anie potrzeb materialnych i kulturalnych. Do
analizy potrzeb podstawowych u¿ywa siê wiele metod, jedn¹ z nich jest m.in.
tak zwana metoda ONZ (zwana inaczej metod¹ genewsk¹). Opracowana ona
zosta³a w ramach Instytutu Badawczego Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Spo³ecznego (United Nations Research for Social Development  UNRISD)8.
5
J. Sztumski, Co zawdziêczaj¹ ekologii nauki spo³eczne [w:] E. J. Pa³yga [red.], Ekologia spo³eczna i wspó³praca miêdzynarodowa w zakresie ochrony rodowiska, Warszawa 1992.
6
Zob. Z. S³oñska, Promocja zdrowia  zarys problematyki, Promocja Zdrowia  Nauki Spo³eczne i Medycyna, R. 1, 1994, nr 12. Autorka w swym artykule prezentuje spo³eczno-ekologiczny
model zdrowia, tzw.: Mandalê Zdrowia. Schemat ten uznaje fakt skomplikowanych powi¹zañ pomiêdzy cz³owiekiem i jego rodowiskiem. Mandala  to figura bêd¹ca symbolem wszechwiata,
sk³ada siê na ni¹ szereg krêgów otaczaj¹cych centralnie umiejscowionego cz³owieka. Najbli¿szym
krêgiem jest rodzina, kolejnym kultura, krêgiem najszerszym jest za biosfera.
7
E. £ustacz, Problemy konsumpcji , s. 5657.
8
T. Borys [red.], Wskaniki ekorozwoju, Bia³ystok 1999, s. 55; por. J. Drewnowski i W. Scott,
The Level of Living Index, Genewa 1966 oraz J. Drewnowski, Studies in the Measurement of Level
and Welfare, Genewa 1970.
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Szereguje potrzeby na potrzeby ni¿szego i wy¿szego rzêdu. Potrzeby ni¿szego
rzêdu to potrzeby wy¿ywienia, mieszkania, zdrowia, wykszta³cenia, rekreacji
i zabezpieczenia spo³ecznego, natomiast zagospodarowanie materialne to potrzeba wy¿szego rzêdu.
Tabela. Klasyfikacja potrzeb i mierniki ich zaspokajania w metodzie genewskiej.

Grupa potrzeb
wy¿ywienie

mieszkanie

zdrowie

wykszta³cenie

rekreacja

zabezpieczenie spo³eczne
zagospodarowanie
materialne

Mierniki
 kalorycznoæ po¿ywienia
 spo¿ycie bia³ka
 procent kalorii ze skrobi
 zaludnienie mieszkañ
 samodzielnoæ mieszkañ
 jakoæ us³ug mieszkaniowych
 dostêpnoæ us³ug leczniczych
 zgony z powodu chorób zakanych i paso¿ytniczych
 zgony osób powy¿ej 50 lat
 powszechnoæ systemu szkolnego
 wydajnoæ szkó³
 liczba uczniów na jednego nauczyciela
 czas wolny od pracy zarobkowej
 nak³ad czasopism
 abonenci radia i telewizji
 nag³a mieræ
 powszechnoæ zabezpieczeñ na wypadek choroby
 powszechnoæ wiadczeñ emerytalnych i rentowych
 nadwy¿ka z bie¿¹cej konsumpcji (fundusz swobodnej
konsumpcji)

Zród³o: za Borys T., Wskaniki ekorozwoju.

Stopieñ zaspokojenia potrzeb mierzony jest za pomoc¹ trzech mierników reprezentantów. Jeden okrela stan nasycenia potrzeby od strony ilociowej, dwa
kolejne od jakociowej.
Jak widaæ, wród podstawowych potrzeb nie ma potrzeby ¿ycia w czystym,
nieska¿onym rodowisku. Aby cz³owiek móg³ godnie ¿yæ, musi mieæ zabezpieczone minimum z wy¿ej wymienionych potrzeb, jednak¿e nawet po spe³nieniu
ich wszystkich nie da siê ¿yæ w ska¿onym rodowisku. Mimo i¿ potrzeba czystego rodowiska nie jest jednoznacznie wyszczególniona, w co najmniej czterech
przypadkach mo¿emy mówiæ o cis³ym powi¹zaniu tych potrzeb ze rodowiskiem,
w którym ¿yjemy. Potrzebami tymi s¹: potrzeba wy¿ywieniowa, potrzeba mieszkaniowa, potrzeba zdrowia, potrzeba rekreacji.
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W wiêkszoci pañstw wspó³czesnego wiata konsumpcjonizm urasta do rangi rytua³u. Nabywanie coraz to lepszych, dro¿szych, a przede wszystkim modnych, reklamowanych towarów jest dla wiêkszoci ludzi celem samym w sobie.
Nabywa siê nowe towary po to, by je mieæ, a nie po to, by je racjonalnie wykorzystywaæ. Zaspokojenie potrzeb zabezpieczaj¹cych minimum biologiczne jest
wa¿ne, ale nie najwa¿niejsze, liczy siê to, ile siê posiada, co siê je, gdzie siê mieszka i gdzie spêdza urlop. W tym pêdzie za dobrami materialnymi zupe³nie zapomina siê o naszym naturalnym otoczeniu  o rodowisku naturalnym, które cierpi na
skutek ci¹g³ego wzrostu konsumpcjonizmu. Negatywne oddzia³ywanie tego procesu na rodowisko naturalne mo¿e przebiegaæ dwoma drogami:
1) w sposób bezporedni  jest to sytuacja, która ma miejsce wtedy, gdy sam
akt konsumpcji towarów lub us³ug prowadzi do destrukcji rodowiska (np. wtedy,
gdy korzystamy z samochodu),
2) w sposób poredni  wtedy, gdy istnieje negatywny wp³yw na rodowisko,
na proces produkcji okrelonego towaru, a nie na sam akt jego konsumpcji9.
Analizuj¹c potrzeby cz³owieka, mo¿emy wyznaczyæ te, które w pewien sposób wp³ywaj¹ na rodowisko naturalne. Potrzebê wy¿ywienia nale¿y, moim zdaniem, uznaæ za potrzebê podstawow¹. Cz³owiek bowiem nie mo¿e ¿yæ bez zabezpieczenia swojemu organizmowi niezbêdnych sk³adników pokarmowych. Obecnie istnieje coraz mniejsze zainteresowanie chemi¹  jej w³aciwociami i funkcjami, jakie odgrywa przy konserwacji, przed³u¿eniu trwa³oci zakupywanych
towarów. Z roku na rok wzrasta natomiast zainteresowanie produktami pochodz¹cymi z tzw. gospodarstw ekologicznych. Produkty takie mo¿na zakupiæ w sklepach posiadaj¹cych ekologiczn¹ ¿ywnoæ.
Jogurt kozi, smalec sojowy z jab³kiem, cebul¹ i majerankiem, pieczeñ z tofu, wegetariañski bigos, go³¹bki i flaczki, suszone japoñskie glony oraz korzeñ kuzu  najlepiej sprzedaj¹ siê
[ ]. Ka¿dego roku liczba sta³ych klientów zwiêksza siê o 50 procent. Zainteresowanych przyci¹gaj¹ przetwory sojowe, ry¿ w ³upinach, chleb kukurydziano-pszenny oraz miody [ ]10.

Jak widaæ z powy¿szego cytatu, produkty ekologiczne sprzedaj¹ siê coraz
lepiej, staj¹ siê coraz bardziej popularne, ale jest jeszcze jeden problem, o którym
tu siê nie mówi  opakowania. Niewykluczone, ¿e zawartoæ jest ekologiczna,
ale co z zewnêtrzn¹ pow³ok¹ takiego produktu? Wiele opakowañ11 nie podlega
biodegradacji, nawet je¿eli s¹ to opakowania wielorazowego u¿ytku, tworz¹c góry
mieci. Same opakowania stanowi¹ obecnie 40% objêtoci polskich wysypisk
mieci12.
E. £ustacz, Problemy konsumpcji , s. 60.
E. Mistewicz, Generacja EKO, Wprost 22.02.1998, nr 8.
11
Np. kartonowe opakowania soków owocowych s¹ od wewn¹trz wzmacniane aluminium, z zewn¹trz za powlekane warstw¹ plastiku, co uniemo¿liwia utylizacjê.
12
E. Mistewicz, Kraj na wysypisku, Wprost 1.03.1998, nr 9.
9

10
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Kolejn¹ potrzeb¹ test potrzeba mieszkaniowa. W tym wypadku mo¿emy
mówiæ o rodzaju materia³ów u¿ytych do budowy domu, rodzaju instalacji u¿ytych do jego ogrzewania (niektóre banki udzielaj¹ preferencyjnych kredytów dla
osób, które zdecyduj¹ siê na zainstalowanie dro¿szej, ale bardziej przyjaznej rodowisku instalacji gazowej). Mamy mo¿liwoæ zakupienia mebli z naturalnych
tworzyw, bez fornirów, lakierów i ulatniaj¹cych siê formaldehydów. Mo¿emy wyposa¿yæ swój dom w energooszczêdny sprzêt gospodarstwa domowego i RTV
oraz zu¿ywaj¹c¹ niewiele wody pralkê i zmywarkê do naczyñ.
Trzeci¹ z przywo³anych przeze mnie potrzeb jest potrzeba zdrowia  jest to potrzeba wymieniana niekiedy na pierwszym miejscu wród innych potrzeb. Bez zdrowia nie jestemy w stanie prawid³owo funkcjonowaæ w rodowisku, nie mo¿emy nic
osi¹gn¹æ, nie mo¿emy uczyæ siê, pracowaæ. Zdrowie jest bezapelacyjnie wartoci¹
absolutn¹. Na poczucie zdrowia sk³adaæ siê mog¹ wszystkie wczeniej wymienione
potrzeby: wy¿ywieniowa i mieszkaniowa, i s¹ one bezwarunkowo zwi¹zane ze rodowiskiem, w którym ¿yjemy. Pojêcie chorób cywilizacyjnych nie jest pojêciem ani nowym, ani obcym13. S¹ one coraz czêciej zjawiskiem omawianym i analizowanym
tak¿e w kontekcie lokalnego zagro¿enia zdrowia okrelonej populacji ludzkiej mieszkaj¹cej na danym terenie (np.: Pu³awy, KrakówNowa Huta, l¹sk).
Ostatni¹ wymienion¹ przeze mnie potrzeb¹ jest potrzeba rekreacji. Rekreacja
jako forma wypoczynku w czasie wolnym od pracy to przedmiot szczególnego
zainteresowania ludzi udzielaj¹cych us³ug g³ównie w zakresie turystyki. Wypoczynek to rodzaj konsumpcji jakociowej. Jest on wzorem okrelaj¹cym poziom
¿ycia jednostki korzystaj¹cej z okrelonej formy rekreacji. Turystyka to w obecnych czasach bardzo dobrze prosperuj¹cy przemys³. Odpoczynek najczêciej
kojarzony jest z piêknymi naturalnymi terenami przyrodniczymi (atrakcyjne, nienaruszone integracyjn¹ dzia³alnoci¹ cz³owieka wyspy, czyste wybrze¿a ciep³ych
mórz, jeziora, góry), ale równie¿ ze zwiedzaniem zabytków stworzonych przez
cz³owieka, które przetrwa³y przez stulecia w stanie nienaruszonym. Turystyka to
tak¿e infrastruktura  nowoczesne hotele, domki wypoczynkowe odpowiednio
wyposa¿one we wszystkie niezbêdne instalacje. Stwarzaj¹c ludziom mo¿liwoæ
wypoczynku w otoczeniu przyrody, mimo wszystko zmieniamy j¹ tak, aby dostosowaæ do wymagañ cz³owieka, który nie jest w stanie obyæ siê bez bie¿¹cej wody,
ogrzewania, elektrycznoci i tysi¹ca innych udogodnieñ, przyniesionych mu przez
techniczn¹ cywilizacjê. Czy¿ nie ma w tym pewnej ironii i hipokryzji cz³owieka?
Jednak¿e jakkolwiek by na to patrzeæ, trzeba stwierdziæ, i¿ celem wszystkich dokonywanych zmian prowadz¹cych do uatrakcyjnienia turystyki krajowej i zagranicznej, zainteresowania ludzi uprawianiem ró¿nego rodzaju sportów  jest podniesienie rodowiska (rodowiska czystego, nieska¿onego i nie zamieconego) do
13
Problem chorób cywilizacyjnych omówiony jest miêdzy innymi w pracy zbiorowej pt.: Ekologia populacji ludzkich, Warszawa [b.d.w.].
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rangi wartoci spo³ecznej. Jak bowiem mo¿na wypoczywaæ lub uprawiaæ sport na
zadymionym, zamieconym i zdewastowanym terenie?
Jak widaæ z powy¿szych rozwa¿añ, w spo³eczeñstwie nale¿y wzbudziæ zainteresowanie potrzeb¹, jak¹ jest rodowisko naturalne. Kryzys ekologiczny powinien byæ sta³ym, a nie zastêpczym tematem w mass mediach. Zagro¿eniem dla
naturalnego rodowiska s¹ nie tylko dymi¹ce kominy fabryk i zak³adów przemys³owych, wypadki samochodowych cystern, podczas których przedostaj¹ siê do
gleby ogromne iloci przeró¿nych rodków chemicznych, p³on¹ce lasy Amazonii,
ocieplanie siê klimatu, kwane deszcze, substancje radioaktywne, ale przede wszystkim jest to nasze codzienne, naiwne i z³e dzia³anie i przekonanie o ludzkiej nieomylnoci. Problem konsumpcji mo¿e zostaæ równie¿ rozwi¹zany, je¿eli konsumpcjonizm zaczniemy traktowaæ jako proces, który mo¿e byæ procesem jakociowym, a nie tylko i wy³¹cznie ilociowym.
rodowisko naturalne nale¿y uznaæ za nieod³¹czny czynnik decyduj¹cy o jakoci i poziomie ¿ycia cz³owieka i spo³eczeñstwa. Jakoæ ¿ycia bowiem to nie tylko iloæ spo¿ywanej ¿ywnoci i posiadanych trwa³ych dóbr konsumpcyjnych, ale tak¿e czyste powietrze nieska¿one wody,
uroki krajobrazu itp. [.. ]14.

Ograniczenie potrzeb to pogorszenie egzystencji cz³owieka, które bynajmniej
nie poprawi stanu rodowiska naturalnego. Wyjciem z ekologicznego marazmu,
w jakim znalaz³a siê ludzkoæ, mo¿e byæ jedynie uznanie przez ni¹ potrzeby ¿ycia
w naturalnym rodowisku za naczeln¹ wartoæ spo³eczeñstwa globalnego.
Dotychczas podstawowym miernikiem poziomu ¿ycia by³o zaspokojenie
potrzeb materialnych, tote¿ we wspó³czesnym wiecie konsumpcjonizm urós³ do
rangi rytua³u. W ostatnim czasie zwrócono jednak uwagê na to, ¿e w spo³eczeñstwie zaczyna funkcjonowaæ tak zwane prawo malej¹cego zysku15. Odnosi siê do
tego, i¿ wzrost komfortu ¿ycia nie jest w stanie zniwelowaæ poczucia utraty dobrobytu spowodowanego degradacj¹ rodowiska i nadmiernym obci¹¿eniem prac¹.
Cz³owiek, ¿eby prze¿yæ, musi zaspokajaæ swoje potrzeby. Problemem pozostaje
jednak koniecznoæ uwiadomienia spo³eczeñstwu, ¿e wa¿niejsza od iloci jest, jakoæ. Pierwszym krokiem w tym kierunku mo¿e byæ podniesienie nieska¿onego rodowiska naturalnego do rangi wartoci ogólnoludzkiej (spo³ecznej). Podejcie takie
powoduje to, ¿e próbuje siê odnaleæ mierniki dobrobytu, które zintegrowa³yby potrzeby materialne i niematerialne cz³owieka. Tote¿ coraz czêciej pojawia siê pojêcie
jakoci ¿ycia  jako czynnika okrelaj¹cego stopieñ satysfakcji ze sposobu zaspokojenia potrzeb. Wskaniki, które bierze siê pod uwagê przy okrelaniu jakoci ¿ycia,
w znacznej czêci pokrywaj¹ siê ze wskanikami wystêpuj¹cymi w genewskiej klasyfikacji potrzeb i ich mierników. Wskanikami tymi s¹ miêdzy innymi16:
E. £ustacz, Problemy konsumpcji , s. 65.
D. Kie³czewski, Ekologia spo³eczna, Bia³ystok 1999, s. 29,
16
Za D. Kie³czewski, tam¿e, s. 29.
14
15
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1) zdrowie cz³owieka (d³ugoæ ¿ycia)
2) stan zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych
3) standard i wygoda ¿ycia
4) przynale¿noæ do miejsca i przestrzeni
5) kszta³towanie postaw i wiadomoci
6) zaspokojenie potrzeb wy¿szych (kultura, nauka).
Jakoæ ¿ycia jest wartoci¹ odczuwaln¹, która kszta³towana jest poprzez trzy
sfery cywilizacyjne17:
1) sferê kulturow¹
2) sferê przyrodnicz¹
3) sferê gospodarcz¹.
Jak pisze D. Kie³czewski18, w polityce miêdzynarodowej zaproponowano dwa
wskaniki miary jakoci ¿ycia:
l) wskanik rozwoju cz³owieka (human development index)  d³ugoæ oczekiwanego ¿ycia  w³aciwe od¿ywianie, dobry stan zdrowia  to elementy wynikaj¹ce z funkcjonowania w nieska¿onym rodowisku; wiedza  wykszta³cenie, co
wp³ywa na kszta³towanie okrelonych postaw i wiadomoci, dochód wyra¿ony
w KPB na mieszkañca,
2) wskanik wolnoci cz³owieka (human freelopment index)  obejmuje wskaniki wolnoci cz³owieka opracowane na podstawie wiatowej Deklaracji Praw
Cz³owieka.
Niemniej jednak warto zaznaczyæ, ¿e jakoæ ¿ycia jest kategori¹ trudn¹ do
okrelenia. Zale¿y ona bowiem miêdzy innymi od poziomu wiadomoci ekologicznej poszczególnych jednostek zdaj¹cych sobie sprawê z tego, i¿ rodowisko
przyrodnicze jest miêdzy innymi miernikiem okrelaj¹cym poziom, standard ¿ycia
wspó³czesnych spo³eczeñstw.
Zmiana postaw ludzi wobec rodowiska naturalnego to proces d³ugotrwa³y,
wymagaj¹cy nie tylko zmian w wiadomoci, ale przede wszystkim w codziennym dzia³aniu. Niew¹tpliwie zmianom mo¿e siê przys³u¿yæ edukacja na wszystkich szczeblach szkolnictwa. Dzieci i m³odzie¿ s¹ bowiem tymi grupami spo³ecznymi, które najszybciej ulegaj¹ wp³ywom, poza tym o wiele ³atwiej kszta³towaæ
nowe postawy od pocz¹tku, ni¿ zmieniaæ stare nawyki i przyzwyczajenia. W sozologii spo³ecznej powsta³a koncepcja Global Education, z której czerpie siê
nastêpuj¹ce zasady edukacji ekologicznej19:
1) wiadomoæ perspektywy czaso-przestrzennej (perspective consciousness)
2) gotowoæ do objêcia odpowiedzialnoci za utrzymanie planety (health a planet awareness)
K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Problemy spo³eczne, ekonomiczne i prawne, Warszawa
1995.
18
Za D. Kie³czewski, Ekologia spo³eczna, s. 30.
19
Za Z. Woniak, Zarys socjologii edukacji i zachowañ spo³ecznych, t. 2, Koszalin 1997, s. 268.
17
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3) wiadomoæ wspó³dzia³ania w podejmowaniu decyzji (invoivement consciousness and preparedness)
4) otwartoæ na nowy rozwój (process mindedness).
Obok edukacji innym równie wa¿nym krokiem mo¿e byæ dzia³alnoæ lokalnych liderów (lub grupy nacisku), mobilizuj¹cych mieszkañców okrelonego terenu do wspólnego dzia³ania maj¹cego na celu powstrzymanie dalszego pogarszania siê rodowiska. Podnoszenie wiadomoci ekologicznej ludnoci doprowadzi bowiem do tego, ¿e wzrosn¹ wymagania w stosunku na przyk³ad do producentów ró¿nych towarów, równie¿ rolników jako producentów ¿ywnoci, wzronie
nacisk ma zak³ady przemys³owe (tzw. trucicieli), coraz racjonalniej bêdzie siê planowaæ ró¿nego rodzaju inwestycje, np. autostrady, budowê nowych zak³adów
z urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi itp.
Wród dzia³añ sprzyjaj¹cych powstawaniu wiadomoci ekologicznej obok
edukacji wymienia siê g³ównie20:
l) rozpowszechnianie informacji naukowych o osi¹gniêciach w dziedzinie
ekologii i ochronie rodowiska,
2) pokazywanie przyk³adów wykorzystania ekologii w gospodarce, w szczególnoci, gdy pojmuje siê j¹ jako integralny sk³adnik strategii dzia³ania w biznesie,
3) stwarzanie lobby proekologicznego,
4) rozwój instytucjonalnych i prawnych podstaw ochrony rodowiska,
5) zintegrowanie poczynañ szkó³, kocio³ów, instytucji spo³ecznych, ruchów
ekologicznych oraz organów administracji zwi¹zanych z kszta³towaniem wiadomoci i upowszechnianiem proekologicznego modelu spo³eczeñstwa.
Elementy te uznawaæ nale¿y za wspó³czesne spojrzenie na problem relacji
cz³owiekrodowisko naturalne. Wszelkie sfery dzia³alnoci cz³owieka rozpatruje siê z punku widzenia ekorozwoju. Oznacza ono nowe podejcie do rozwoju,
przeciwstawiaj¹ce siê dotychczasowemu rozwojowi gospodarczemu spo³eczeñstw.
Spo³eczeñstwo realizuj¹ce idee ekorozwoju, to spo³eczeñstwo uznaj¹ce nadrzêdnoæ wymogów ekologicznych, które nie mog¹ byæ zak³ócone przez wzrost cywilizacji oraz rozwój kulturalny i gospodarczy, zdolne do samosterowania swoim
rozwojem w celu utrzymania homeostazy i symbiozy z przyrod¹, a wiêc respektuj¹ce oszczêdn¹ produkcjê i konsumpcjê oraz wykorzystanie odpadów, dbaj¹ce
o przysz³ociowe konsekwencje podejmowanych dzia³añ, a wiêc tak¿e o potrzeby i zdrowie przysz³ych pokoleñ21.
SUMMARY
The paper discusses interdependence between human needs, their fulfilment and the
natural environment. The main assumptions of the paper are based on the Geneva method
20
21

K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona rodowiska , s. 56.
Za T. Borys, Wskaniki ekorozwoju , s. 64.
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of need classification, which was developed by the United Nations Research Institute for
Social Development (UNRISD). This method classifies human needs into lower and higher
level needs that are measured using three standards. One defines need saturation on the
quantitative level, the other two on the qualitative.
The basic measure of the living standard so far has been the satisfaction of financial
needs. This approach has caused, among other things, deterioration of the natural environment.
Man has to satisfy his needs in order to survive. The problem is the fact how to make
society realize that quality is more important than quantity. The first step in this direction
can be the elevation of the contamination-free environment to the rank of universal (social)
value. Appropriate ecological education can play a tremendous role here, which may, among
other things, increase the social ecological awareness.

