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Konec velikih zgodb? (J. F. Konec velikih zgodb? (J. F. LyotardLyotard))

Konec zgodovine? (F. Konec zgodovine? (F. FukuyamaFukuyama))

Konec Konec ččlovelovešštva? (F. tva? (F. FukuyamaFukuyama))

aliali

TRAJNOSTNI RAZVOJ TRAJNOSTNI RAZVOJ 

kot nova velika zgodbakot nova velika zgodba ??



TRAJNOSTNI RAZVOJTRAJNOSTNI RAZVOJTRAJNOSTNI RAZVOJTRAJNOSTNI RAZVOJTRAJNOSTNI RAZVOJTRAJNOSTNI RAZVOJTRAJNOSTNI RAZVOJTRAJNOSTNI RAZVOJ

Utopija ali realna moUtopija ali realna moUtopija ali realna moUtopija ali realna moUtopija ali realna moUtopija ali realna moUtopija ali realna moUtopija ali realna možžžžžžžžnostnostnostnostnostnostnostnost

�� Ideja prviIdeja prvičč omenjena omenjena žže 1955 kot e 1955 kot ““nosilna sposobnostnosilna sposobnost””
((StoddartStoddart in Smith 1955);in Smith 1955);

�� Na globalni ravni prviNa globalni ravni prvičč 1972 na konferenci Zdru1972 na konferenci Združženih narodov enih narodov 
o o ččlovekovem okolju v Stockholmu;lovekovem okolju v Stockholmu;

�� PoroPoroččilo Rimskega kluba 1972: nujne omejitve razvojnih ilo Rimskega kluba 1972: nujne omejitve razvojnih 
trendov: trendov: TheThe 30 30 YearYear UpdateUpdate 2004!2004!

�� 1987 UN 1987 UN WorldWorld CommitteeCommittee on on EnvironmentEnvironment andand DevelpmentDevelpment
(WCED (WCED -- BruntladBruntlad commisioncommision) ) 

�� UN UN ConferenceConference on on EnvironmentEnvironment andand DevelpmentDevelpment Rio de Rio de 
JaneiroJaneiro (1992); (1992); 



MEJE RASTI MEJE RASTI 

�� RIMSKI KLUB: RIMSKI KLUB: TheThe 3030--yearyear UpdateUpdate 20042004

�� Tri revolucije: prva Tri revolucije: prva -- poljedelska, druga industrijska in poljedelska, druga industrijska in 
tretja: tretja: 

TRAJNOSTNI RAZVOJTRAJNOSTNI RAZVOJ

Pogoji: Novo znanja, predvsem pa odprava Pogoji: Novo znanja, predvsem pa odprava 
sistemskega uporasistemskega upora””: Navkljub formalni sprejetosti, : Navkljub formalni sprejetosti, 
vkljuvključčenosti v mnoge strategije enosti v mnoge strategije legitimizacijalegitimizacija in in 
operacionalizacija operacionalizacija šše vedno kljue vedno ključčni problem!ni problem!



3 + 1 STEBER3 + 1 STEBER: : 

�� Ekonomski steber:Ekonomski steber: priprava podlag za tekmovalno, priprava podlag za tekmovalno, 
dinamidinamiččno na znanju temeljeno na znanju temelječče gospodarstvo;e gospodarstvo;

�� Socialni steber:Socialni steber: posodobitev Evropskega socialnega posodobitev Evropskega socialnega 
modela z investicijami v modela z investicijami v ččlovelovešške vire in prepreke vire in prepreččevanjem evanjem 
drudružžbene izkljubene izključčenosti (staro vino v novi steklenici ali lepenosti (staro vino v novi steklenici ali lepšša a 
beseda za drubeseda za družžbeno neenakost);beno neenakost);

�� Okoljski steber:Okoljski steber: gospodarsko  rast oddvojiti od rabe gospodarsko  rast oddvojiti od rabe 
naravnih virov, kar bo bistveno zmanjnaravnih virov, kar bo bistveno zmanjššalo pritisk alo pritisk 
gospodarstva na okolje! Zanemarjeno vpragospodarstva na okolje! Zanemarjeno vpraššanje: Kako anje: Kako 
zmanjzmanjššati potroati potroššnjo?njo?..

�� Kulturni steberKulturni steber? Ohranitev ? Ohranitev pravidepravide do kulturno specifido kulturno specifiččnih nih 
praks!?praks!?



IMPLEMENTACIJSKI DEFICIT:IMPLEMENTACIJSKI DEFICIT:

““Na zaNa začčetku je bila besedaetku je bila beseda”” in po desetih, dvajsetih, in po desetih, dvajsetih, 
tridesetih vetridesetih večč letih je letih je šše vedno samo beseda, oz. e vedno samo beseda, oz. 
veliko besed!veliko besed!

Navkljub institucionalni podpori in vkljuNavkljub institucionalni podpori in vključčitvi v mnoge, itvi v mnoge, 
praktipraktiččno vse uradne razvojne dokumente je TR no vse uradne razvojne dokumente je TR šše e 
vedno zgolj vedno zgolj ““obobčča a uvodniuvodniččarskaarska tematema””, zgolj bolj ali , zgolj bolj ali 
manj utopimanj utopiččna, t.j. operativno praktina, t.j. operativno praktiččno nedodelana no nedodelana 
zamisel!zamisel!

�� Brezplodne, Brezplodne, žže kar smee kar smeššne terminolone terminološške razprtije, ke razprtije, 
““alal prav se piprav se pišše trajnostni, e trajnostni, alal vzdrvzdržžni ni alal sonaravni sonaravni 
trajnostno vzdrtrajnostno vzdržžni razvojni razvoj”” dokazujejo predvsem to, dokazujejo predvsem to, 
da se premalo pogovarjamo o realno nevzdrda se premalo pogovarjamo o realno nevzdržžni ni 
menjavi med drumenjavi med družžbo in naravo !bo in naravo !





Popularne opredelitve TRPopularne opredelitve TR::::::::

�� Trajnostni razvoj omogoTrajnostni razvoj omogočča zadovoljevanje potreb sedanjih a zadovoljevanje potreb sedanjih 
generacij na nageneracij na naččin, da ne bo ogroin, da ne bo ogrožženo zadovoljevanje enakih eno zadovoljevanje enakih 
(podobnih) potreb bodo(podobnih) potreb bodoččih generacij!ih generacij!

Mobilizacijski mehanizem:  medgeneracijska solidarnost! Mobilizacijski mehanizem:  medgeneracijska solidarnost! 
OOččitno tudi ta ni dovolj moitno tudi ta ni dovolj moččan! an! 

�� Druga, Druga, nekoliko bolj strukturirana opredelitevnekoliko bolj strukturirana opredelitev: : 

TR kot uravnoteTR kot uravnotežženost treh komponentenost treh komponent

1. socialna PRAVI1. socialna PRAVIČČNOST NOST 

2. ekonomska U2. ekonomska UČČINKOVITOST INKOVITOST 

3. skladnost z 3. skladnost z ““nosilno sposobnostjonosilno sposobnostjo”” OKOLJAOKOLJA

Jasno izraJasno izražžen en ““implementacijskiimplementacijski deficit!! deficit!! 



KRITIKA:KRITIKA:KRITIKA:KRITIKA:KRITIKA:KRITIKA:KRITIKA:KRITIKA:

�� Nejasnost: TR je bolj privlaNejasnost: TR je bolj privlaččen kot jasen koncept (en kot jasen koncept (LucLuc
FerryFerry, , ““pobopobožžna na žželja!);elja!);

�� Mnogo variacij v opredelitvah, npr.: glede radikalnosti Mnogo variacij v opredelitvah, npr.: glede radikalnosti 
ššibak, moibak, moččan TR, (svetlo, srednje, temno zelen): TR an TR, (svetlo, srednje, temno zelen): TR 
vsak razvoj znotraj meja nosilnih sposobnosti Zemlje vsak razvoj znotraj meja nosilnih sposobnosti Zemlje 
ali konkretnih habitatov!ali konkretnih habitatov!

�� Variabilnost odseva vsebinsko nedoreVariabilnost odseva vsebinsko nedoreččenost, morda enost, morda 
pa pa šše bolj operativno nesposobnost e bolj operativno nesposobnost legitimiziranjalegitimiziranja in in 
uvajanja konkretnih ukrepov: uvajanja konkretnih ukrepov: šše vedno sodelujemo v e vedno sodelujemo v 
TragedyTragedy ofof CommonsCommons: individualiziramo koristi in : individualiziramo koristi in 
socializiramo socializiramo šškode, kar je nedvomno v nasprotju s kode, kar je nedvomno v nasprotju s 
kakrkakrššnokoli opredelitvijo TRnokoli opredelitvijo TR



Strukturiranje TR po BeckerjuStrukturiranje TR po BeckerjuStrukturiranje TR po BeckerjuStrukturiranje TR po BeckerjuStrukturiranje TR po BeckerjuStrukturiranje TR po BeckerjuStrukturiranje TR po BeckerjuStrukturiranje TR po Beckerju

�� AnalitiAnalitiččna ravenna raven: znanstveno strokovno preverjanje, : znanstveno strokovno preverjanje, 

problemi: neusklajenost robnih znanj, komunikacijske problemi: neusklajenost robnih znanj, komunikacijske 

tetežžave vse bolj specializiranih strok, odprtost ave vse bolj specializiranih strok, odprtost 

““metafizimetafiziččnihnih”” vpravpraššanj, vloga okoljske sociologije.  anj, vloga okoljske sociologije.  

�� Normativna ravenNormativna raven: kulturna, interesna, razvojna, : kulturna, interesna, razvojna, 

sistemska  raznovrstnost; padajosistemska  raznovrstnost; padajočče zaupanje v e zaupanje v 

strokovne presoje, omejitve okoljske refleksivnosti.strokovne presoje, omejitve okoljske refleksivnosti.

�� StrateStratešška ravenka raven: metode usklajevanja analiti: metode usklajevanja analitiččne in ne in 

normativne ravni, kot pogoj za doseganje TRnormativne ravni, kot pogoj za doseganje TR



Nekateri Nekateri ““objektivniobjektivni”” razlogi za razlogi za 

implementacijskiimplementacijski primanjkljaj: primanjkljaj: 

�� Omejitve Omejitve argumentativneargumentativne racionalnosti!racionalnosti!

�� PadajoPadajočča kredibilnost strokovnih presoj!a kredibilnost strokovnih presoj!

�� PadajoPadajočče zaupanje v drue zaupanje v družžbene, bene, šše posebej e posebej 
politipolitiččne institucije!ne institucije!

�� Omejitve zdravorazumske refleksije Omejitve zdravorazumske refleksije šše posebej e posebej 
izven horizonta vsakdanjega izven horizonta vsakdanjega žživljenja!ivljenja!

�� Pragmatizem (moPragmatizem (močč) dana) današšnjih interesov!njih interesov!

�� Ne/sposobnost in nemoNe/sposobnost in nemočč pri spopadanju s pri spopadanju s 
problemi (dolgoroproblemi (dolgoroččne) prihodnosti!   ne) prihodnosti!   


