A "fenntartható fejlődés"
A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható fejlődés"
kifejezés
1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és
Fejlődés Világbizottsága,
A Bizottság 1987-ben,,Közös jövőnk'' címmel kiadott jelentésében a gazdasági növekedés
olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés globális
megvalósítására épít, megőrzi a természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő
országok nagy részében elhatalmasodó szegénység leküzdésére is.
A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: "a
fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket".
A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti
pilléreken és mindhármat együttesen,
Herman Daly megfogalmazása szerint "a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét
elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk".
A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A fenntarthatóság
az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő
generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg."
A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének
biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy
lehetséges, ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük
a káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában bekövetkező visszafordíthatatlan
változásokat.
A fenntartható fejlődés az ember boldog és értelmes életvitelének előmozdítását és a közjó
kiteljesítését célozza úgy, hogy az emberi tevékenységek a Föld környezeti eltartó-képessége
szabta határokon belül maradnak, és a gyarapítható, fejleszthető emberi, társadalmi és
gazdasági erőforrások terén gondoskodunk ezek megfelelő mennyiségi és minőségi
állapotának fenntartásáról, bővítéséről, illetve javításáról.
A jövő nemzedékekért viselt felelősségünk értelmében az Emberi erőforrások, a Természeti
erőforrások, a Nemzeti erőforrás és a Gazdasági erőforrás
megfelelő szintű fenntartását, megőrzését és gyarapítását folyamatosan biztosítanunk kell.

A fenntartható fejlődés röviden olyan fejlődés,
amely biztosítja a jelen szükségleteinek a kielégítését anélkül, hogy lehetetlenné tenné a jövő
generációk szükségleteinek a kielégítését.
Egy kissé továbbfejlesztett definíció szerint a fenntartható fejlődés az emberi életminőség
javulását jelenti úgy, hogy közben a támogató ökoszisztémák eltartó képességének határain
belül maradunk.
A fogalom tágabb értelmezés szerint jelenti a fenntartható gazdasági, ökológiai és társadalmi
fejlődést is, de szokás használni szűkebb jelentésben is, a környezeti értelemben vett
fenntartható fejlődésre korlátozva a fogalom tartalmát.
Ez utóbbi, szűkebb értelmezés szerint a fenntartható fejlődés érdekében fenn kell tartani a
természeti erőforrások által nyújtott szolgáltatásokat és meg kell őrizni a minőségüket.
A természeti erőforrásoknak a fenntartható fejlődés szempontjából három csoportját szokás
megkülönböztetni:




megújuló természeti erőforrások /víz, biomassza stb./,
nem megújulók /ásványok/,
részben megújulóak (talajtermékenység, hulladék-asszimiláló kapacitás).

A fenntartható fejlődés követelményei a következőkben összegezhetőek:





a megújuló természeti erőforrások felhasználásának mértéke kisebb vagy megegyező
legyen a természetes vagy irányított regenerálódó (megújuló) képességük mértékével;
a hulladék keletkezésének mértéke/üteme kisebb vagy megegyező legyen a környezet
szennyezés befogadó képességének mértékével, amit a környezet asszimilációs
kapacitása határoz meg;
a kimerülő erőforrások ésszerű felhasználási üteme, amit részben a kimerülő
erőforrásoknak a megújulókkal való helyettesíthetősége, részben a technológiai
haladás határoz meg.
Az emberi természet összetett, hajlamosak lehetünk a jóra és a rosszra egyaránt.
A gazdasági növekedésre épülő jóléti életforma az önzést, a szerzést, a versengést
állította középpontjába, mert úgy gondolta, hogy ez a nagyobb és jobb teljesítmények
elérésének záloga. Ám ebben a világban is emberek tömegei gyakorolják a
gondoskodást, a javak megosztását, vágynak a békére, és készek mások szeretetére,
szolgálatára.

Mindkét lehetőség bennünk van, csupán választás kérdése, hogy merre indulunk. Egyéni
választásunk példa a közösség számára, a közösség választása pedig egyéni választásunk
megerősítése, vagy megnehezítése, hiszen kultúránk, intézményeink visszahatnak ránk. Arra a
kérdésre, hogy „mit tehetek én a fenntarthatóságért?”, a legjobb válasz, ha megvalósítom
belső harmóniámat. Ebben a belső harmóniában igénylem a környezetemtől a legkevesebb
energiát. Ha testileg egészséges vagyok, nem kell a technikát, vagy másokat segítségül
hívnom, nincs szükségem ezek energiáira, sőt mivel egészséges vagyok, képes vagyok
másokon segíteni.
Tehát mi a Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói és dolgozói már sokat
teszünk a fenntarthatóságért, ha törekszünk belső harmóniánk kiteljesedésére és mindent
megteszünk testünk egészségének megőrzéséért és erősítéséért.

