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I. Introducere

Omul trăieşte în legătură foarte 
apropiată cu mediul din jurul lui, în 
cadrul unui sistem global. Mediul poate 

fi favorabil sau ostil omului, şi la rândul lui, şi omul reprezintă un element formator 
al mediului înconjurător. În prezent, civilizaţia umană, deşi mulţi sunt conştienţi 
de acest lucru, încă mai provoacă pagube importante mediului înconjurător, iar 
aceste acţiuni şi întâmplări se pot răsfrânge asupra întregii omeniri. Din acest motiv, 
este foarte important combaterea fenomenelor negative încă din timp, şi în acele 
cazuri în care acest lucru este posibil, inversarea proceselor deja începute. În acest 
context s-a produs, în limbajul ştiinţific şi cel politic, apariţia unui nou concept, 
cel al dezvoltării durabile.

În accepţiunea ei generală, desemnează totalitatea formelor şi metodelor de 
dezvoltare socio-economică, ale căror fundament scop este crearea unui echilibru 
sănătos sistemele de producţie şi elementele naturii înconjurătoare. Totodată 
este foarte greu de formulat o definiţie corectă, unanim acceptată a termenului 
de dezvoltare durabilă, din cauză că, în general, înţelesul primar al conceptului 
înseamnă altceva - chiar şi dacă numai în nuanţe - pentru ecologişti, economişti şi 
activişti protecţiei mediului.1 Într-o definiţie a ei, dezvoltarea durabilă înseamnă 
dezvoltare economică şi socială fără consecinţe negative asupra mediului 
înconjurător.2 Conceptul în sine a fost cristalizat şi popularizat în raportul Comisiei 
ONU de Mediu şi Dezvoltare din 1987. Conform formulărilor acestui raport, 
dezvoltarea durabilă este acel tip de dezvoltare care satisface nevoile prezentului 
fără să compromite nevoile generaţiilor viitoare. Procedeul definit prin concept 

1 Dharam Ghai & Jessica M. Vivian (eds.), Grassroots. People’s perticipation in sustainable 
development, London and New York, 1995, p. 25

2 John Baylis and Steve Smith (eds.), The globalization of world politics, Oxford University 
Press, 1997, p. 315.
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caută soluţii de a promova dezvoltare economică şi socială cu evitarea degradării 
economice, a poluării şi supraexploatării.3 Cu toate acestea însă conceptul a rămas 
în continuare controversat, diferitele grupuri de interese înţelegând lucruri diferite 
pe plan politic, economic, social şi ecologic sub această denumire.4 De multe ori, 
interpretarea se face în funcţie de interese proprii.

Termenul a apărut într-o perioadă în care se părea, că dacă lucrurile vor continua 
aşa în viitor, omenirea o să ajungă la pragul dezastrului ecologic şi demografic. Nu 
se poate afirma cu exactitate, când ar veni vremea unui dezastru ecologic global, 
deoarece acest lucru nu se produce de pe o zi la alta. Când se produce însă, efectele 
lui vor fi imparabile, şi oricum, catastrofa – ca şi o boală, de altfel – este mai uşor 
de prevenit decât tratat. 

În lumea occidentală, problematica dezvoltării durabile are o bibliografie 
vastă, în ciuda caracterului foarte recent al problemei puse în discuţie.5 Cercetarea 
problematicii reprezintă un demers interdisciplinar, un domeniu nou, cu impact 
destul de ridicat, şi care încorporează necesitatea unor cunoştinţe temeinice în 
domeniile ştiinţelor naturii, cum ar fi fizica, chimia, biologia, geografia, în domeniile 
unor ştiinţe foarte practice, derivate din cele precedente ca medicina, ştiinţele agricole 
şi sanitar-veterinare, diferite domenii ale tehnologiei, dar şi din domeniile ştiinţelor 
umaniste şi sociale, cum ar fi istoria, filosofia, sociologia, ştiinţe economice, ştiinţe 
juridice, etc. În paginile următoare, vom efectua o scurtă incursiune în problematica 
vastă a dezvoltării durabile, folosind nişte studii de caz foarte actuale, şi totodată 
ilustrative din punct de vedere social, în privinţa efectelor problemelor create de 

3  Ibidem, p. 318

4  Ibidem, p. 334

5  Între titlurile cele mai importante, am vrea să le amintim pe : Peter P. Rogers, Kayi F. 
Jalal, John A. Boyd, An Introduction to Sustainable Development, Earthscan Publications 
Ltd., 2007.; John Blewitt, Understanding Sustainable Development, Earthscan Publications 
Ltd, 2008; Susan Baker, Sustainable Development ( Routledge Instructions to Environment), 
Routledge Publishers, 2006; Simon Dresner, The Principles of Sustainability, Earthscan 
Publications Ltd., 2008; Livio D. DeSimone and Frank Popoff, Eco-Efficiency. The Business 
Link to Sustainable Development, MIT Press, Cambridge, 2000; Michael Kenny, James 
Meadowcroft, (eds), Planning Sustainibility, Routledge Publishers, London, 1999; Lester 
R. Brown, Eco-Economy : Building an Economy for the Earth, Norton and Co Publishers, 
New York, 2001; Vladimir F. Krapivin, Costas A. Varotsos, Globalization and Sustainable 
Development. Environmental Agendas, Springer & Praxis Publishing, 2007; Vladimir F. 
Krapivin & Costas A. Varotsos, Biogeochemichal Cycles in Globalization and Sustainable 
Development, Springer & Praxis Publishing, 2008; Marcus Leibenahl, Ewa Korzelli-
Olejniczak and Robert Knippschild (eds.), Cross-border Governance and Sustainable 
Spatial Development, Springer, 2008; Ali Müfit Bahadir and Gheorghe Duca, The Role 
of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable Development, NATO 
Science for Peace and Security Series, 2009; Victor I. Danilor-Danil’Yan, K. I. Losev, Igor 
E. Reyf, Sustainable Development and the Limitation of Growth. Future prospects for World 
Civilization, Springer Praxis Books, 2009; etc. 
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politici neadecvate de management al producţiei, în domeniul de bază al vieţii 
economice şi sociale, agricultura. 

II. Studii de caz regionale, din perspectivă globală. 

Problemele legate de poluarea mediului înconjurător, de scăderea productivităţii 
până la cote de subzistenţă, catastrofe ecologice cauzate în mod direct sau indirect de 
factorul uman, reprezintă o sumedenie de cazuri pentru a căror prezentare volume 
întregi n-ar fi de ajuns. În cele ce urmează, vom prezenta, într-un mod selectiv, 
studii de caz de pe întregul mapamond, fiecare, în parte, ilustrează câte un aspect 
important care au un impact major asupra vieţii locuitorilor regiunii respective. 
Toate cazurile provin din experienţele istoriei recente, impactul lor fiind resimţit 
şi în zilele de azi. Din punct de vedere socio-antropologic, ne interesează în ce 
măsură afectează aceste probleme stilul de viaţă a celor afectaţi. Încă de pe acum 
putem afirma însă, că locuitorii ţărilor dezvoltate sunt afectaţi într-un mod – general 
vorbind – oarecare diferit faţă de cei din ţări mai sărace. În primul caz, fenomenul 
este bine monitorizat, studiat, de multe ori numai consecinţele economice negative 
imediate probabile stau în calea unor acţiuni imediate de combatere a fenomenelor 
nedorite lente, pe când în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare, câte o poluare 
majoră, eroziunea imparabilă a solului, etc. de multe ori aduc la limita subzistenţei 
populaţia respectivă. 

Unul dintre figurile proeminente al ştiinţelor ecologice şi un principal susţinător 
al ideilor tehnologiilor de dezvoltare durabilă, profesorul Lester R. Brown6, face 
o afirmaţie generalizată cel puţin interesantă. În secolul XX – scrie – a avut loc o 
creştere bruscă a populaţiei, iar cererea mondială pentru cereale s-a dublat. Astfel 
agricultorii au fost împinşi să producă cât mai mult. Acest fapt însă a adus cu el, 
la o distanţă relativ mică, probleme mari, deoarece terenurile agricole productive 
au fost astfel secătuite şi drept consecinţă, s-a produs eroziunea solului. A apărut 
astfel un cerc vicios: oamenii au încercat să producă cât mai mult pe un teren cu 
suprafaţă limitată, mânaţi fiind de cerere şi nevoi, însă terenul secătuit poate să 
ofere din ce în ce mai puţin. Astfel s-a ajuns la situaţia - afirmă Lester R Brown - ca 
multe sisteme agricole ce erau stabile încă la începutul secolului al XX-lea să nu 
mai facă faţă cererilor.7

 Această afirmaţie nu este lipsită de influenţa ideilor malthusiene, şi nu surprinde 
destul de bine celelalte aspecte ale compromiterii volumului şi calităţii producţiilor 
agricole, cum ar fi de exemplu poluarea industrială, dar fără îndoială, conţine un 
procent uriaş de adevăr. Într-adevăr, şi noi considerăm că, dincolo de alte probleme, 
creşterea necalculată a avut efecte serioase, dintre care unele şi-au făcut simţit efectul 

6 Conform biografiei lui oficiale de pe site-ul www.eart-policy.org , este autor şi co-autor a 
peste 50 de cărţi, membru a mai multor academii ştiinţifice, profesor a multor universităţi 
prestigioase, etc. Are şi afiliaţii româneşti, primind titlul de doctor honoris causa al 
Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, în 2010. 

7 Lester R Brown, Probleme globale ale omenirii, Editura Tehnică, Bucureşti, p. 158
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după decenii, iar această problemă n-a ocolit aproape nici o ţară a globului. Producţia 
agricolă a suferit şi suferă încă crize grave peste tot în lume, fie vorba de ţară 
dezvoltată sau în curs de dezvoltare, problemele sunt acelaşi, numai dimensiunea 
lor şi momentul maxim al crizei diferă de la unii la alţii. De multe ori folosirea 
unor metode străvechi, bine experimentate, cauzează catastrofe majore, cum este şi 
terasarea. În decursul istoriei în multe regiuni muntoase, precum în Japonia, China, 
Nepal, Indonezia şi ţările andine din America Latină amenajarea de terase la permis 
agricultorilor să cultive terenurile pe pantă abruptă, astfel utilizând mai mult sol 
cu strat fertil. Tradiţia amenajării de terase are vechime de secole. În zilele noastre 
însă agricultori se simt nevoiţi tot mai mult să se urce pe pante, să amenajeze terase 
noi. Dacă acest lucru se face însă într-un ritm prea rapid, aceste terase construite 
în vârf de multe ori cedează, provocând alunecări de teren, care uneori distrug sate 
întregi, provocând numeroase victime. Acest tip de catastrofă este des întâlnit în 
Anzi şi în Himalaya.8

Cu probleme deosebit de grave se confruntă producţia agricolă a anumitor state 
africane. Una dintre aceste ţări este Tanzania, ţară cu mari tradiţii pastorale, a cărui 
locuitori timp de secole s-au descurcat destul de bine pe cont propriu, exploatând 
bine alternanţa anotimpurilor.9 Situaţia a început însă să se schimbe din vremea 
colonialismului englez, dar mai ales după câştigarea independenţei ţării. În anii 
şaizeci, guvernul tanzanian a semnat o colaborare cu guvernul canadian în vederea 
dezvoltării culturii de grâu, afacere în care Tanzania intra cu pământul, iar mult 
mai dezvoltata Canada oferea sfaturi şi experţi. Deoarece experţii canadieni au 
considerat, că marile suprafeţe constituie teren ideal pentru înfiinţarea unor ferme 
mari, cu cultivare mecanizată, guvernul Tanzaniei a confiscat terenuri în schimbul 
unor despăgubiri şi ţara s-a apucat de producţie mecanizată de grâu pe suprafeţe 
mari. În timp însă rezultatele acestor proiecte hrăpăreţe n-au fost însă cele mai bune, 
cauzând degradarea rapidă a solului şi eroziunea acestuia.10

Însă Tanzania nu este în cea mai gravă situaţie, din Africa. Sărăcia Somaliei 
şi al Etiopiei este deja proverbială în întreaga lume în acest sens, puţini ştiu însă 
că această situaţie se datorează în mare parte şi administrării necorespunzătoare 
a resurselor naturale. În cazul Etiopiei erodarea pământului a atins deja proporţii 
catastrofale. Regiuni întregi, cum ar fi Eritrea şi Tigra, sunt deja erodate, pământul 
altor provincii sunt şi acum în curs de erodare. Producţia agricolă a ţării se reduce 
în fiecare an cu 1 % din cauza eroziunii solului, iar degradarea biologică (adică 
scăderea componentei de material organic din sol) aduce cu sine în fiecare an 
încă 1% pierdere.11 Deşi comunitatea internaţională a venit în ajutorul Etiopiei şi 
există deja multe proiecte, precum şi asistenţă internaţională majoră, acestea nu 

8 Ibidem, p. 159

9 Grassroots. … pp. 81-90

10 Ibidem, pp. 92-95.

11 Ibidem, p. 282.
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pot fi valorificate cu succes din cauza lipsei de suport politic intern şi a capacităţii 
instituţionale, tehnice şi infrastructurale reduse.12 Astfel se menţine un cerc vicios, 
şi locuitorii unei foste puteri ale continentului african trăiesc, chiar şi cu mila ţărilor 
bogate şi a organizaţiilor internaţionale, în mare parte, sub limita de subzistenţă. 

O altă regiune foarte ameninţată este America Latină, unde se observă 
suprasolicitarea pământului. Potrivit cercetărilor FAO efectuate în Venezuela, 
perioadele de reproducere a solului devin tot mai scurte, iar drept consecinţă este 
că nici fertilitatea nu se reface înaintea începerii noului ciclu de cultivare. Astfel 
scade drastic conţinutul în materii organice şi capacitatea de retenţie a apei în sol. 
Astfel, structura solului se deteriorează şi compactizarea devine mai frecventă.13

De multe ori şi poluarea industrială afectează în mod serios agricultura, iar 
legislaţia în acest domeniu a ţărilor latino-americane nu este cea mai dezvoltată. De 
exemplu în anii şaptezeci grupul Alfa din Mexic şi-a înfiinţat una din întreprinderile 
lui, Celulósicos Centauro, pe malul râului Tunal, iar datorită lipsei unor măsuri 
adecvate ale protecţiei mediului, substanţele chimice ale acestuia au ajuns în râu. 
Situaţia a fost multă vreme una critică, înrăutăţind tot mai mult cu trecerea timpului, 
punând în pericol nu numai agricultura regiunii, ci şi aprovizionarea cu apă potabilă 
a localităţilor din jur. S-a răsfrânt şi asupra industriei locale a turismului, un loc 
foarte popular de odihnă a populaţiei,cascada “El Saltito” fiind abandonată din 
cauza poluării.14

Nici India nu este ferită de schimbările negative. Această ţară nu de mult era 
bogată în grâu, după o vreme însă nici măcar bogăţia existentă nu a fost de ajuns 
pentru a satisface nevoia numărului mare de locuitori. O dată cu introducerea 
folosirii tehnologiilor de creştere a productivităţii, resursele pământului s-au 
secat, în 1960 India deja importa grâu din Statele Unite,15 iar catastrofele se ţin în 
lanţ. India este una din ţările care se dezvoltă foarte mult în ultima vreme,16 şi îşi 
face prezenţa tot mai mult pe piaţa mondială, dar totodată nu şi-a remediat încă 
problemele interioare, unele veche de secole, şi, în consecinţă, are în interior nişte 

12 Ibidem, p. 52.

13 Lester Brown, op. cit. p. 162. 

14 Grassroots. …, pp. 172-173.

15 Sumi Khrisna, Environmental politics. People’s lives and Development Choices, Sage 
Publications, New Delhi Thousand Oaks/London, 1996. pp. 207-208. 

16 Se vorbeşte mai puţin despre dezvoltarea rapidă a Indiei, deoarece China se dezvoltă într-
un ritm şi mai alert şi într-o măsură şi mai mare fiind preconizat că va surclasa Statele 
Unite ale Americii ca producţie în 2050. Cu toate aceste, există o bibliografie vastă şi în 
cazul Indiei, din care amintim: Jean Dreze and Amartya Senn, India:Development and 
Participation, Oxford University Press, 2002; Nandan Nilekani, Imagining India: The Idea 
of a Renewed Nation, Penguin Press, 2009; John Farndon, India Booms: The Breathtaking 
Development and Influence of Modern India, Virgin Books, 2010.; L. Alan Winters and 
Shahid Yusuf (eds.), Dancing with Giants. China, India and the Worlds Economy, World 
Bank Publishers, Maryland, 2007. etc. 
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bombe ecologice şi sociale care oricând pot să-şi producă efectele, chiar şi la nivel 
internaţional. Un asemenea exemplu este cel al guaranului infestat cu dioxine în 
2007, care a provocat o adevărată isterie în mai multe ţări ale Uniunii Europene, cel 
mai mult în Ungaria, ţară în care se comercializau multe produse alimentare care 
avea în compoziţie guaran provenit din zonele infestate ale Indiei.17 La momentul 
respectiv, multe produse alimentare în compoziţia cărora se afla guaran au fost 
retrase din circulaţie, acest lucru provocând pagube mari partenerilor de afaceri 
din Europa ale producătorilor.

În China înnămolirea râurilor reprezintă un pericol naţional, însoţit adesea de 
furtună de nisip.18 De altfel, în cazul Chinei, dezvoltarea forţată a industriei a dus la 
nişte probleme ecologice foarte grave, poluare, smog şi degradarea resurselor naturale. 
În 2006, dintre primele zece oraşe poluate ale lumii, toate cele zece erau din China.19 
Situaţia este îngreunată şi de faptul că în China nu numai că există un regim dictatorial, 
care nu ascultă de critici, dar este şi una din cele mai mari puteri mondiale, şi e foarte 
puţin probabil că s-ar putea exercita asupra ei presiuni în acest sens.

Problemele nu evită să apare nici în cele mai bogate zone din lume, Europa şi 
Statele Unite ale Americii. În cazul Europei literatura de specialitate este foarte 
vastă, şi nu întâmplător UE pune accent tot mai mare, din ce în ce mai puternică şi 
mai integrată, asupra dimensiunii ecologice şi pe dezvoltarea agriculturii. Europa 
se confruntă - chiar dacă deocamdată nu la nivel catastrofal - cu probleme majore 
privind poluarea şi agricultura, care afectează într-o măsură destul de însemnată 
mediul înconjurător. Concentraţia mare de dioxid de sulf şi de dioxid de nitrogen, 
ajunşi în atmosferă, afectează în sens negativ creşterea plantelor. Din cauza faptului 
că stratul de ozon e din ce în ce mai slăbit creşte şi efectul razelor ultraviolete , dar şi 
poluarea aerului şi schimbările de climă afectează de asemenea producţia agricolă.20

Alte fenomene nefaste ce acţionează asupra solului sunt salinarea şi alcalinizarea, 
care pot să fie rezultatul unor irigaţii cu apă necorespunzătoare, iar nivelul ridicat 
de sare în teren afectează serios creşterea plantelor. Supra irigarea se poate produce 
uneori prin mijloace care nu ţin de om, precum ploile abundente şi dese sau inundaţii.

Multe terenuri conţin metale grele, precum cupru, zinc, nichel, crom şi 
cadmiu. Prezenţa şi proporţia lor creşte prin activităţi umane cum sunt circulaţia 
autoturismelor, producţia industrială sau incineraţii de proporţii. Metalele grele pot 
să ajungă în sol şi din fertilizante şi alte produse chimice. Unele plante pot absorbi 
metalele în aşa măsură încât să afecteze sănătatea consumatorului uman. 21

17 La vremea respectivă,au apărut mai multe articole în ziare şi reviste de specialitate, aici 
cităm un articol reprezentativ: John Horvath, Hungary’s Tainted Food Industry, OhMyNews 
International World, 18. 08. 2007. 

18 Lester Brown, op. cit., p. 166.

19 Robert Malone, America’s most Polluted Cities, „Forbes Magazine”, 18. 08. 2007. 

20 Europe’s Environment, Edited by David Slanner and Philips Bourdeau. European 
Environmental Agency, Copenhagen, 1995. p. 448.

21 Ibidem, p. 450.
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Mecanizarea în sine poate fi şi ea sursa mai multor probleme. Aratul adânc 
expune mai mult solul eroziunii apei şi a vântului. Arderea buruienelor este o 
practică foarte răspândită şi pe distanţă scurtă şi efectivă, dar cu timpul poate crea 
probleme majore, deoarece solul îşi recâştigă mai greu umiditatea. În unele ţări, 
precum Regatul Unit al Marii Britanii şi Danemarca, este o practică interzisă.22

În România, erodarea pământului afectează în jur de o treime din suprafaţa arabilă 
a ţării. În contextul general european zona cea mai afectată este cea mediteraneană, 
cu un mediu destul de fragil, în urma exploatărilor necorespunzătoare de-a lungul 
secolelor. Eroziunea poate afecta chiar peste o proporţie de 60% pământul cultivabil 
al Europei de Sud.23

În prezent, Uniunea Europeană pune un accent foarte mare asupra dimensiunii 
ecologice a producţiei.24 Dar numai cu timpul vom vedea, cât de eficiente au fost 
aceste măsuri.

Studiile din SUA au arătat că peste o treime din suprafeţele agricole din SUA 
pierd mai mult de 5 tone de sol fertil pe acru într-un singur an. În total, până la 
momentul efectuării cercetărilor (1980) pierderea totală a constituit1,53 de miliarde 
de tone.25

După cum am observat,peste tot în lume apar probleme ecologice datorită 
tehnologiilor şi tehnicilor de dezvoltare necorespunzătoare. De multe ori toată 
populaţia globului resimte anumite catastrofe, chiar dacă nu la modul cel direct, 
deoarece aceste dezastre se răsfrâng asupra preţului alimentelor, şi nu numai. Un 
an deosebit de greu a fost anul 1988, în care catastrofe majore au lovit mai ales cele 
mai importante centre de producţie din lume, iar în urma lor resursele de grâne a 
întregii lumi a scăzut cu 14%. În Statele Unite şi în Canada n-a plouat mai bine de 3 
luni. O zonă şi mai lovită a fost Asia de sud-est, în special statul Bangladesh, a cărui 
teritoriu a fost inundat în proporţie de 75% şi 30 de milioane de oameni şi-au pierdut 
casele în urma lui,26 lovitură din care ţara n-a revenit nici până în prezent, după 
trecerea a mai bine de douăzeci de ani, iar inundaţiile au devenit o rutină anuală.

Care ar fi soluţiile? De multe ori nu se poate face nimic, dar alteori da. O soluţie 
generală ar putea să fie reducerea rolului monoculturii şi întoarcerea la diversitate 

22 Ibidem, p. 439.

23 Ibidem, p. 450.

24 Ca bibliografie de specialitate, vezi: Pavel Suian, Integrare economică europeană, Edit. 
Rispoprint, Cluj-Napoca, 2006; Jakub Kronenberg, Ecological Economics and Industrial 
Ecology: A Case Study of the Integrated Product Policy of the European Union, Routledge 
Publishers, London, 2007; Ute Collier, Deregulation in the European Union: Environmental 
Perspectives Routledge, London, 1997; Bándy Gyula, Erdey György, Horváth Zsuzsanna, 
Pomázi István, Az Európai Unió Környezetvédelmi szabályozása, Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, Budapest, 2001, etc. 

25 Lester Brown, op. cit, p. 164.

26 Tények könyve. Magyar és nemzetközi almanach, Szerkesztette Baló György és Lipovecz 
Iván, Alföldi Nyomda, Debrecen, 1989. pp. 277-278.
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rurală şi de la producţia lineară intensivă la cicluri organice.27 Însă aceste măsuri 
ar însemna, în majoritatea cazurilor, descreşterea imediată a profiturilor, fapt care 
stârneşte nemulţumirea proprietarilor pământurilor. Un exemplu foarte bun de 
dezvoltare durabilă este coasta de est a statului Virginia, unde pe lângă pescuit, 
fermele agricole asigură bunăstarea localnicilor. Mica producţie la grâne, soia şi 
vegetale a scăzut între 1990-1994 datorită fermelor de proporţii industriale din 
Florida, Texas şi California, cu care fermieri din Virginia n-au putut concura. Mulţi 
dintre ei, fiind scufundaţi în datorii s-au reorientat spre turism. S-a reuşit prin 
iniţiative cetăţeneşti să se găsească ieşirea din criză , şi în prezent în Virginia nu 
numai că există procesul dezvoltării durabile, ea este şi funcţională.28 Dar nu trebuie 
uitat nici acel lucru, că nu statul Virginia este cea care produce surplusul economiei 
americane şi chiar dacă vorbim de un caz pozitiv, din păcate este unul destul de 
izolat. 

III. Metode tradiţionale pentru combaterea fenomenelor noi

Peste tot în lume există politici promovate de guverne pentru a reduce efectele 
nefaste şi de a combate degradarea mediului înconjurător, adică de promovare 
a metodelor de dezvoltare durabilă. În cele ce urmează, vom prezenta, în linii 
mari, câteva strategii , promovate la nivelul diferitor strategii guvernamentale, dar 
aplicabile relativ uşor la faţa locului, pentru a combate diferitele tipuri de eroziuni:

1. Terasarea. Este o practică străveche, în multe cazuri reprezintă cea mai bună 
metodă de a combate alunecările de teren .Surplusul de apă poate fi îndepărtat uşor 
prin canale. Aplicată în exces însă, poate fi contraproductivă.

2. Închiderea unor terenuri şi lăsarea lor o vreme în paragină. În Etiopia multe 
asociaţiuni de ţărani au acceptat de a închide anumite terenuri aflate în degradare. 
Rezultatul este în general impresionant.

3. Plantarea de copaci se efectuează mai ales în terenuri alunecoase, pentru a 
stabiliza terenul.

4. Irigaţia. Microirigarea este ieftină şi poate fi efectuată de micile comunităţi 
ţărăneşti.29 Beneficiile unor sisteme de irigaţie bine puse la punct sunt cunoscute încă 
din Antichitate, şi pot să reprezinte salvarea a multor gospodării în vremuri de secetă. 

5. Producţia agricolă ecologică. Reprezintă un întreg şir de tehnici agricole, şi 
în multe locuri, este încă necompetitivă cu celelalte moduri de producţie, dar este 
încurajată de majoritatea forţelor politice şi instituţiile responsabile, între care 
trebuie să-i menţionăm îndeosebi instituţiile Uniunii Europene. Între metodele cele 
mai importante ale producţiei agricole ecologice îi menţionăm pe următoarele: rotaţia 
culturilor, limitarea strictă a pesticidelor, alegerea unor plante şi animale adaptate 
la condiţiile mediului înconjurător etc. 

27 Greening the North, Zed Books, London & New York, 1998. p. 138-145.

28 Ted Bernanrd and Yora Young, The Ecology of Hop, New Society Publishers, 1997. pp. 
73-92. 

29 Grassroots.., pp. 284-286. 
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Pentru a avea dezvoltare durabilă în agricultură, diferitele ţări a lumii folosesc practici 
diverse şi alternative. În 1989 US National Research Council a întocmit un raport 
despre agricultura alternativă, oferind un credit major producţiei agricole efectuate 
cu un număr redus de maşini agricole. În Uniunea Europeană se încearcă reducerea 
folosirii pesticidelor, iar anumite ţări cu o cultură dezvoltată privind producţia agricolă, 
ţările scandinave şi Olanda militează pentru o reducere a acestora cu cel puţin 50% în 
1990. În Germania, o ţară puternic industrializată, din anii optzeci s-a redus poluarea 
într-o mare măsură, conţinutul de nitrat al solului este însă încă peste măsură.30 Într-o 
altă ţară cu tradiţii diferite, în Cuba, unde multă vreme celelalte ramuri ale economiei 
erau subsidiare producţiei trestiei de zahăr, în urma prăbuşirii sistemului internaţional 
comunist s-au introdus măsuri de dezvoltare durabilă, deoarece Cuba în prezent nu 
poate fi interesată de producţie exagerată după pierderea unei pieţe superbe cum a 
fost Uniunea Sovietică.31 Astfel s-a orientat această ţară, caracterizată prin economie 
centralizată, spre turism, producţie de energie alternativă ca energia solară şi de vânt. 

IV. Metode noi pentru provocări noi. Strategii ecologice globale în oglinda 
Summit-urile de la Copenhaga şi Cancun.

Omenirea simte din ce în ce mai mult nevoia promovării dezvoltării durabile, însă 
există mulţi factori care sunt încă piedici în cursul acestuia. Situaţia nu este însă 
fără speranţă şi vom vedea în viitorul apropiat, care vor fi rezultatele proceselor deja 
începute. Marile summit-uri legate de problema protecţiei mediului şi a dezvoltării 
durabile, între care ultimul cel din 2010, la Cancun (Mexic), şi documentele finalizate 
de către aceştia, ne arată că, în clipa de faţă, există şi voinţă politică la cele mai înalte 
niveluri în acest sens. În cele ce urmează, vom analiza, pe scurt, posibilitatea creării 
unei strategii globale şi a piedicilor acestuia, în oglinda a două summit-uri recente , 
summitul de la Copenhaga32, din 2009, respectiv summit-ul de la Cancun33 din 2010. 

Lucrările de pregătire ale summit-ului de la Copenhaga au început încă din 2007. 
Ideile care au stat la baza pregătirilor acestui summit erau încurajarea dialogului 
constructiv între statele lumii în privinţa dezvoltării durabile, oferirea unor soluţii 
acceptabile şi pentru lumea afacerilor, şi pe plan diplomatic, adoptarea unui nou 
tratat, deoarece tratatul de la Kyoto urma să expire. La întâlniri, pe lângă diplomaţi 
statelor şi reprezentanţi ai unor organizaţii interguvernamentale au fost invitaţi 
şi reprezentanţi ai unor companii globale respectiv oameni de ştiinţă, experţi în 
domeniu. Summit-ul a fost aproape însă să eşueze, din cauza atitudinii Statelor 
Unite ale Americii şi a Chinei, ţări puternic industrializate, care la rândul lor produc 
împreună 51% din poluarea globală.34 Conform documentului iniţial, ţările bogate 

30 Greening the North… p. 35.

31 Sumi Khrisna, op. cit., . p. 214.

32 Site oficial: www.copenhagenclimatecouncil.com 

33 Site oficial: www.cc2010.mx 

34 Camil Stoenescu, Summit-ul de la Copenhaga, la final, „Revista 22”, 21 decembrie 2009, 
p 1. 
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ar fi trebuit să-şi reducă emisiunile de gaze cu efect de seră cu 80% până în 2010, 
iar cele în curs de dezvoltare, cu numai 30%, fiind oricum producători mai mici de 
poluare. Această propunere era de neacceptat pentru cele două puteri mondiale, care 
nu vroiau să-şi sacrifice avantajele investiţionale în mod unilateral. Până la urmă s-a 
născut o soluţie de compromis: toate ţările implicate îşi asumă răspundere pentru 
reducerea poluării în aşa fel, încât până în 2010 media generală a temperaturii să 
scade cu 2 grade Celsius.

Rezultatul, care reprezintă mai mult un acord de principiu decât nişte măsuri 
concrete, şi mai ales atitudinea reprezentanţilor marilor puteri. Obiective scăzute, 
scopuri eşuate: Copenhaga se termină în eşec, titra ziarul britanic The Guardian.35 
Şi asta era sentimentul general în rândurile ecologiştilor în general. 

În clipa scrierii acestor rânduri, summitul de la Cancun abia s-a terminat. Faţă de 
summitul de la Copenhaga, considerăm că acest summit a reprezentat, în comparaţie 
cu Copenhaga, un succes. Este drept, ţelurile acestuia erau mult mai moderate, dar 
totodată, foarte practice. Un succes real a reprezentat, după părerea, noastră, crearea 
efectivă a Fondului Verde, promis încă la Copenhaga. Acest proiect s-ar pune în 
aplicare efectivă începând cu 2020 cu un buget anual în valoare de 100 de miliarde 
de dolari, fond constituit prin contribuţiile ţărilor dezvoltate şi destinat finanţării 
acelor demersuri din ţările în curs de dezvoltare prin care se substituie tehnologiile 
industriale poluante cu nişte tehnologii şi metode specifice dezvoltării durabile. 
Acest Fond Verde în primii trei ani ai existenţei lui ar urma să fie administrat 
interimar de Banca Mondială, iar după aceea, de un Consiliu de Administraţie în 
cadrul căruia ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare ar fi reprezentate în 
mod egal.36

În concluzie, putem admite că în general, toată lumea recunoaşte nevoia protejării 
mediului şi admite importanţa metodelor dezvoltării durabile. Nu există însă consens 
în privinţa modurilor de aplicare, mai ales în acele cazuri, în care acestea din urmă 
ar aduce atingere profitului imediat al producţiei. Ca urmare, de multe ori aceste 
măsuri sunt adoptate numai după ce efectele poluării sau a eroziunii sunt deja 
ireversibile. Este una din cele mai importante provocări a viitorului, cum se vor 
concretiza strategiile adoptate în prezent la nivelul unor idei. 

35 The Guardian, Saturday, 19 December 2009. 

36 Informaţii despre lucrările celor două summit-uri se găsesc în presa tipărită, electronică 
şi audiovizuală, respectiv în reviste de ecologie. Menţionăm câteva titluri din presa 
internaţională şi cea românească: The Washington Post (www.washingtonpost.com), 
New York Times (www.nytimes.com), Realitatea TV (www.realitatea.net), EcoMagazin 
(www.ecomagazin.ro), etc. 




