
103

Im
pa

su
l d

ez
vo

ltã
rii

 d
ur

ab
ile

Impasul dezvoltãrii durabile
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Abstract. The offensive of “total capitalism” and the worsening of global ecological problems sharpen
the concern to identify and promote new development directions capable to make compatible its four
essential dimensions: economic, social, environmental, and cultural. In front of the announced failure of
the “sustainable development” concept due to the conversions of its meanings, a concept stated with great
expectations of success more than a quarter of a century ago, new perspectives are sought to overcome the
deadlock. The thesis of a society of decrease (which requires exitting the capitalism) or that of sustainable
decrease (made possible by mitigating the over-consumption and over-production trends) are among the
radical approaches. In order to solve this problem in the context of maintaining the capitalistic project,
three other concepts are put forward: the sustainable adaptability, the eco-compatible capitalism, and the
society of moderation. Eventually, the most radical option is formulated by E. Morin: to abandon the
“development” term and to overcome its imperfections by assuming two fundamental ideas: a policy of
humanity combined with another one of planetary civilization. Anyhow, a new paradigm of evolution is
absolutely necessary.

Key words: sustainable development; total capitalism; society of moderation; adaptability;
eco-compatible capitalism.
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Odatã cu încheierea celui de-al treilea rãzboi mondial
al veacului 20 (prin demontarea sistemului „socialismului
real” din Europa Centralã ºi de Est, înlãturarea „cortinei de
fier” ºi integrarea astfel a întregului continent în sistemul
mondialist) omenirea intra în era „capitalismului total”,
acesta impunându-se ca model unic de organizare a vieþii
economice mondiale. Capitalismul postmodern se constituie
astfel la nivel planetar ca o giganticã societate anonimã,
structuratã piramidal, în care circa 300 de milioane de
acþionari, concentraþi 90% în America de Nord, Europa de
Est ºi Japonia, îi constituie baza. Legile sale ineluctabile
sunt cunoscute: privatizarea absolutã (pânã ºi, sub anumite
aspecte, a apei ºi a aerului!), liberalizare fãrã margini,
dereglementare (lãsându-se totul pe seama autoreglãrii),
libera circulaþie a capitalurilor, dispariþia piedicilor vamale
ºi generalizarea „corporate governments” ca tehnicã de
funcþionare (J. Peyrelevade, 2005, 8, 53). Economia de piaþã
(ca structurã, producãtoare de bogãþii ºi progres) ºi
ultraliberalismul (care considera banul mãsura oricãrei
valori) devin adevãratele criterii ale unui „totalitarism
anonim”, care pune în discuþie fundamentele modelului
tradiþional, modern de existenþã a comunitãþii umane.

Repartizarea puterii (economice) în termeni comerciali
este ºi ea elocventã: SUA, cu 5% din populaþia lumii, deþin
un sfert din producþie ºi 46% din capitalizarea mondialã;
cinci la sutã din locuitorii planetei (din care jumãtate
americani) acumuleazã cvasitotalitatea bogãþiei bursiere a
Terrei. Chiar ºi în privinþa altor indicatori, discrepanþele
sunt evidente: între 1820 ºi 1998 PIB/loc. s-a multiplicat
cu 30 pentru Japonia, cu aproape 15 în Europa de Vest ºi
între 3 ºi 9 ori în restul lumii (3,3 pentru Africa); venitul a
1% cei mai bogaþi este egal cu 57% din sãracii planetei.

Problemele ecologice globale nu au încetat nici ele sã
se agraveze. Referitor la schimbãrile climatice, de exemplu,
concentraþia de CO2 în atmosferã este deja de 380 ppm
(pãrþi pe milion) ºi ar putea atinge 500 ppm în 2050, adicã
dublu în raport cu epoca preindustrialã. Iar disputele privind
aplicarea ºi urmãrile Protocolului de la Kyoto sunt
semnificative pentru predispoziþia statelor de a soluþiona
asemenea probleme.

Dacã acestea sunt realitãþile, care sunt posibilele cãi de
îndreptare a lor spre un drum viabil, adicã acela care sã
perpetueze ºi chiar sã potenþeze virtuþile societãþii umane?
În plan teoretic au fost avansate mai multe soluþii, cu ºanse
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diferite de confirmare. Evoluþiile din ultima perioadã au
impus corecturi, mergând de la simple retuºuri ºi pânã la
reconsiderãri fundamentale, unele apropiate negãrii fostelor
concepte.

1. Fiasco-ul cãii „dezvoltãrii durabile”

Enunþat în primii ani ai deceniului 9 al veacului trecut
ºi impus la nivel internaþional sub egida ONU prin raportul
Brundtland (1987), conceptul dezvoltãrii durabile ºi-a
propus drept obiectiv general acceptat reducerea amprentei
ecologice a omului1, prin promovarea integritãþii ecologice,
echitãþii între naþiuni, indivizi ºi generaþii ºi menþinerea
eficacitãþii economice. El a fost reþinut ºi afirmat oficial
prin documente internaþionale precum: Declaraþia de la Rio
(1992, principiile 3 si 4), Declaraþia Mileniului (ONU,
2000) ori Convenþia privind protecþia promovãrii diversitãþii
expresiilor culturale (UNESCO, 2005), a format obiectul
Conferinþei de la Johannesburg (2002), a altor numeroase
reuniuni ºi dezbateri regionale ºi internaþionale.

Definitã standard ca acel tip de dezvoltare capabil sã
asigure satisfacerea nevoilor actuale, fãrã a compromite
capacitatea de a rãspunde celor ale generaþiilor viitoare, ea
a cunoscut ulterior sute de accepþiuni (ca, de exemplu, „o
ameliorare a condiþiilor de viaþã a comunitãþilor umane, cu
respectarea limitelor capacitãþii de suportabilitate a
ecosistemelor”, 1991, UICN); „Un proces de lãrgire a gamei
de opþiuni accesibile fiecãrei fiinþe umane”(1992, PNUD);
„Un ansamblu coordonat de procese participative care per-
mit sã se progreseze de o manierã continuã în domeniile de
analizã, de dezbatere, de consolidare a capacitãþilor, de
planificare ºi de mobilizare a resurselor ºi sã se concilieze
obiectivele economice, sociale ºi environmentale ale
societãþii, ori de a proceda, în caz de nevoie, la arbitraj
(2001, OCDE).

Prin generozitatea discursului, fertilitatea ideilor
manifestate ºi optimismul proiectelor propuse, mai ales în
faza de început a crizei ecologice, perspectiva „dezvoltãrii
durabile” a fascinat lumea specialiºtilor ºi a entuziasmat
opinia publicã.

Cele 4 rapoarte ale Clubului de la Roma ºi numeroase
lucrãri ale unor reputaþi specialiºti (Barry Commoner,
L. Brown) s-au adãugat ºi chiar au fundamentat uneori
denumirile oficiale. Lester R.Brown, prin lucrãri precum
Eco-economia....... (2001) sau Planul B2.O (2006) a
denunþat modelul economic occidental (respectiv american)
dupã care se dezvoltã economia mondialã, considerat

neextrapolabil, nu doar pentru marile puteri emergente,
precum China, India, pentru trei miliarde de locuitori din
alte þãri în curs de dezvoltare (Cohen, Ph., Richard, L., 2005,
p.19), dar el devine practic, din perspectiva viitorului
nesustenabil, inclusiv pentru SUA ºi celelalte puteri
industrializate (UE, Japonia etc.).

Elaborarea unui nou model economic global (altul decât
cel al „capitalismului total”) devine astfel marea provocare
a secolului, ea dobândind rãspunsuri precum Panul B2.0 a
lui Brown (în condiþiile în care aºa-numitul Plan A – în
care am acþionat panã acum, a adus lumea pe o cale ce
conduce cãtre declin economic ºi, in final, cãtre colaps).
În acelaºi timp, sub presiunea mai multor factori, celor trei
piloni fundamentali ai conceptului: economic, social ºi
ambiental, li se adaugã unul nou: diversitatea culturalã.

Avansul rapid al mondialismului (sub forma
„capitalismului total”), în multe privinþe antinomic prin
natura sa unui asemenea proiect, a descurajat investigaþiile
ºi cãutãrile unor soluþii pe acest teren.

Deosebit de lãmuritoare pot apãrea evoluþiile ºi deraierile
conceptului dezvoltãrii durabile în domeniul ecologic.

Aici, dezvoltarea durabilã a devenit în ultima perioadã
o noþiune pervertitã în nu mai puþin de cinci maniere, în
ciuda eforturilor internaþionale de a o impune ca o posibilã
cale de urmat (M. Duþu, 2003, Cuvânt inainte). Mai întâi, a
fost pervertitã de cãtre ºi în lumea afacerilor care a fãcut-o
sinonimã cu creºterea durabilã, mai degrabã un oximoron
care reflectã conflictul dintre o viziune comercialã ºi o alta
ecologistã, socialã ºi culturalã a lumii. Acceptarea acestui
compromis comportã riscul major al deturnãrii radicale ºi
ireversibile (panã la schimbarea naturii sale), a
semnificaþiilor conceptului.

Asumat ca slogan de cãtre firmele multinaþionale ºi
rãspândit cu insistenþã pânã la demonetizare de cei astfel
interesaþi, el devine o simplã manifestare a „reacþiei verzi”
din partea „realismului de întreprindere”. Astfel, confuzia
acceptatã ºi veritabilele sale efecte se pervertesc iremediabil.

Este posibil ca ideea dezvoltãrii durabile sã fi fost
pervertitã ºi de noþiunea de „utilizare raþionalã”, operã a
curentului (pretins) al „folosirii raþionale”, care mascheazã,
în fapt, practici total contrare. O asemenea direcþie serveºte
ca alibi pentru comportamentele distructive, cu atât mai
mult cu cât s-a infiltrat în mecanisme instituþional-
convenþionale impuse la nivel mondial, precum cel al
Conventiei CITES sau al Comisiei Baleniere Internaþionale
(CBI). Deturnatã de la semantica sa intrinsecã „utilizarea
raþionalã” acoperã practici care înseamnã valorificarea
exclusivã a resurselor naturale de cãtre anumite cercuri
interesate ºi excluderea altora, fãrã ca mãcar, pe aceastã
cale, specia în cauzã sã fie mai puþin pradatã ºi ameninþatã
cu starea de vulnerabilitate sau chiar cu dispariþia.

O altã formã de denaturare þine de ilicitul ecologic,
acoperit adesea prin lacunele ºi imperfecþiunile legislative
sau/ºi politicile deformate promovate la nivel naþional ori
internaþional. Criminalitatea ecologicã este din ce în ce mai
consistentã ºi practicarea ei mai profitabilã, generând la
nivel mondial o cifrã de afaceri situatã între 18 ºi 25 miliarde
de euro anual, constând mai ales în activitãþi de depozitare
ilegalã a deºeurilor periculoase, trafic de substanþe
periculoase interzise ºi contrabanda cu resurse naturale
protejate ºi restricþionate de exploatare.

1 Amprenta ecologicã reprezintã suprafaþa necesarã nevoilor unei
populaþii date; potrivit metodologiei introduse în 1994 de canadienii
W. Rees ºi M. Wackernagel este vorba de a evalua suprafaþa
productivã necesarã unei populaþii pentru a rãspunde consumului de
resurse (alimentare, energetice) ºi a nevoilor sale de absorbþie a
deºeurilor. Amprenta devine astfel suma a ºase elemente: suprafaþa
agricolã, de pãºuni ºi marinã necesarã alimentaþiei, suprafaþa forestierã
necesarã producerii de lemn ºi de hârtie, suprafaþa construitã pentru
locuinþã ºi infrastructurã, supraþa de pãduri care absoarbe emisiile de
CO

2
 datorate consumului de energie. Dacã divizãm rezultatul cu

numãrul de pãmânteni, pragul disponibil dincolo de care capacitatea
biologicã a planetei este de ordinul a 2 ha/locuitor, în medie, cea a
unui nord-american este de 10-12 ha, cea a unui european de circa
5 ha, cea a unui african de 0,5 ha.
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Comerþul ilicit cu elemente ºi resurse naturale protejate,
mascat sub diferite reglementãri ºi practici care ar reprezenta
riscuri reduse, a dus la aducerea în stare de vulnerabilitate
numeroase specii, unele chiar distruse.

În alt plan, procesul mondializãrii a fãcut din firmele
trans (multi)-naþionale (în fapt universale), actorii cei mai
importanþi ai vieþii internaþionale ºi a favorizat, în mod
necesar, tehnicile, valorile ºi soluþiile agreate de acestea
precum: filantropie (în loc de solidaritate), autocontrol (ºi
nu reglementare) ºi coduri de conduitã voluntare. Un prim
pas spre generalizarea lor: parteneriatul public-privat (de
fapt, mai precisã ar fi fost ordinea inversã a termenilor), de
genul iniþiativei Global Compact, lansatã chiar de ONU la
Johannesburg (2002), e adevãrat fãrã prea mare succes!

În sfârºit, filosofia (generoasã!) a dezvoltãrii durabile
poate ascunde (ºi, astfel, sã permitã) o tezã deosebit de
controversatã datoritã mai ales fluiditãþii ºi diversitãþii
semnificaþiilor acordate: cea a unui consum durabil!

2. Nevoia unei alternative ºi încercãrile teoretice
          aferente

În ciuda eºecului (posibil) al proiectului „dezvoltãrii
durabile” ºi a ofensivei mondialismului neoliberal, marile
probleme ecologice globale reprezintã o realitate, iar
soluþionarea lor o prioritate. În cãutarea unei ieºiri din
impasul realitãþilor presante se emit idei, teze ºi pânã la
concepte, unele însoþite ºi de proiecte adecvate.

Paleta lor se întinde de la soluþii radicale pânã la ajustãri
îngãduitoare (sau, poate, realiste) ale sistemului existent.

Prima dintre ele ne propune chiar ieºirea din
capitalism.

Dintr-o asemenea perspectivã, se propune o societate a
descreºterii, care nu poate fi conceputã ºi mai ales
promovatã fãrã a ieºi din capitalism. Dar cum? Eliminarea
marelui capital, interzicerea proprietãþii private asupra
mijloacelor de producþie, abolirea raportului salarial ori a
monedei sunt astãzi de neconceput pentru simplu fapt cã
asemenea mãsuri ar arunca societatea în haos. Susþinãtorii
unei asemenea teze neagã distincþia dintre creºtere ºi
dezvoltare ºi afirmã cã aceasta din urmã nu face decât sã
perpetueze dominaþia Occidentului asupra restului lumii.

Totul trebuie privit aºadar ca o nevoie ºi o posibilitate
(totodatã) de a repune toate instituþiile sociale ºi datele
mecanismului economic într-o altã logicã.

ªi aºa schimbarea presupusã ar fi atât de profundã ºi de
radicalã încât apare dilema dacã pentru înfãptuirea ei ar fi
necesarã numai o reformã (fie ea ºi de esenþã!) ori a trebuit
sã se ajungã pânã la o adevãratã revoluþie.

Prima soluþie ar implica un program reformist de
tranziþie care ar avea ca obiectiv ajustarea unei amprente
ecologice egale ori inferioare suprafeþei planetei noastre
(adicã o producþie materialã echivalentã celei din anii 1960-
1970) prin mãsuri de genul: internalizarea costurilor
transportului, relocalizarea activitãþilor, restaurarea
agriculturii þãrãneºti, stimularea „producþiei” de bunuri
relaþionale, reducerea (de patru ori!) a risipei de energie,
decretarea unui moratoriu asupra inovãrii tehnologice,
efectuarea unui bilanþ serios ºi reorientarea cercetãrii
ºtiinþifice ºi tehnice în funcþie de noile aspiraþii.

Referitor la rezolvarea radicalã prin revoluþie, este de
domeniul evidenþei cã o creºtere este necesarã în
democraþiile „consumateriste”, întrucât fãrã perspectiva
consumului de masã inegalitãþile ar fi insuportabile.
Tendinþa nivelãrii condiþiilor este fundamentul imaginar al
societãþilor moderne. Inegalitãþile nu sunt acceptate decât
provizoriu, pentru cã accesul la bunuri al privilegiaþilor de
ieri se generalizeazã astãzi, iar mâine ceea ce constituie
încã un lux va fi accesibil tuturor.

De aceea, mulþi se îndoiesc de capacitatea societãþilor
zise democratice de a lua mãsurile ce se impun ºi nu doresc
sã se ajungã la constrângeri care sã ia forma unei ecocraþii
autoritare: ecofascism ori ecototalitarism. Confruntate cu
o punere în discuþie a nivelului lor de viaþã, masele din
Nord ar fi gata sã se abandoneze în braþele demagogiilor
care le permite sã ºi-l pãstreze în schimbul libertãþii lor, cu
preþul agravãrii injustiþiilor planetare ºi, în cele din urmã,
chiar cel al lichidãrii unei pãrþi notabile a speciei.

O soluþie democraticã (ecodemocraþia) ar fi posibilã
numai printr-o revitalizare a localului, o cale de descreºtere
mult mai sigurã decât o problematicã democraþie universalã.
Visul unei omeniri unificate ca o condiþie a unei funcþionãri
armonioase a planetei ar face parte din panoplia falselor bune
idei vehiculate de etnocentrismul occidental. Din aceastã
perspectivã, „republicile cartierelor”, democraþia localã (în
tradiþia demosurilor greceºti) ar putea reprezenta o variantã.

O variantã atenuatã a primei formule ºi o alternativã
promovatã de o miºcare ce se înscrie în peisajul militanþilor
altuimondialism o constituie aºa-numita descreºtere
susþinutã J. Grinevald, 2004, pp. 36-37. Plecând de la faptul
cã nu mai puþin de 20 la sutã din populaþia mondialã
consumã peste 80% din resurse, se constatã cã aceastã
supradezvoltare a celor mai bogaþi este intolerabilã pentru
biosferã, pentru un viitor vivabil, viabil ºi echitabil. Aceastã
evidenþã matematicã conduce la recomandarea descreºterii
pentru superconsumatori ºi superproducãtori. Desigur, a
reduce consumul este o opþiune relativ incorectã din punct
de vedere politic.

Descreºterea durabilã urmãreºte ca, pe calea reducerii
consumului ºi a producþiei, într-un cadru democratic, sã
impunã un fel de „economism”, cu implicaþii în alte domenii.

Alãturi de aceste abordãri radicale se contureazã ºi
poziþii care, înþelegând atotputernicia de moment a
economiei neoliberale, acceptã implacabilul ºi opteazã
pentru modelarea adecvatã a obiectivelor viabilitãþii.
O primã soluþie de acest gen o reprezintã adaptabilitatea
durabilã. Necesitatea formãrii ºi promovãrii unei etici
pragmatice, facil aplicabile, nãscutã din convergenþa
operaþionalã dintre un „antropocentrismul luminat de
mediu” ºi un „ecocentrism nemizantropic” poate genera o
„adaptabilitate viabilã”, ca o alternativã a dezvoltãrii
durabile ºi o soluþie de compromis.

Astfel, în cadrul unui demers tradiþional se poate ajunge
treptat la construirea unei etici evoluþioniste, având ca punct
central conceptul de proiect, menit sã consolideze
capacitatea de evoluþie a biosferei, altfel spus adaptabilitatea
sa. Avansat ca principiu etic, acesta presupune o acþiune
destinatã sã garanteze cât mai bine posibil capacitatea de
evoluþie, pe calea unei „convivialitãþi dinamice”, a unei
„puteri de a evolua împreunã”, într-o „casã comunã
evolutivã”.
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Toate acþiunile noastre ar trebui, în acest context, sã-ºi
asume prioritatea salvãrii potenþialului evolutiv al naturii:
ceea ce este sã poatã sã se transforme perpetuu.

Evoluþia responsabilã – la nivel individual ºi colectiv,
la timpul prezent ºi viitor – în acord cu capacitãþile de
reproducere ale naturii reprezintã cheia adaptabilitãþii
durabile (P. Blandin º.a., 2005, p. 29).

Marele compromis l-ar reprezenta, desigur, capitalismul
ecocompatibil. Desigur, o asemenea formulã poate fi
conceputã teoretic, dar este puþin probabilã în practicã.
Astfel, ea ar implica o puternicã reglementare ºi limitare a
jocului liber al pieþei, în primul rând pentru a reduce
amprenta ecologicã. Dominat de companii transnaþionale
gigantice, sistemul de economie de piaþã mondializat nu se
poate orienta spontan pe calea virtuoasã a
„ecocapitalismului”. Mecanismele de produs dividende,
anonime ºi autofuncþionale, nu ar renunþa la efectele lor
prãdãtoare în absenþa constrângerilor din exterior. Chiar ºi
partizanii autoreglãrii recunosc faptul cã nu existã
mijloacele de a se impune aºa-numiþilor „free riders”, adicã
marii majoritãþi obsedatã de maximalizarea pe termen scurt,
valorilor acþiunilor.

Dacã o instanþã (statul, cel mai adesea) ar avea puterea
de reglementare ar putea redefini regulile jocului social,
cu alte cuvinte ar „reinstrui” societatea.

Astfel, menþinerea „capitalismului integral” nu ar putea
sã evite, în cele din urmã, distrugerea mediului planetei,
aºa cum a fãcut-o pânã acum cu tot ceea ce este colectiv.

În sfârºit, o cale de mijloc care sã îmbine realist cerinþele
oarbe ale mondialismului economic ºi aspiraþiile ecologice
ale generaþiilor viitoare o reprezintã proiectul „societãþii
moderaþiei”.

Gãsirea unui echilibru între capacitãþile naturale
existente ºi nevoile (prezente ºi viitoare) ale societãþii este
problema esenþialã. Amprenta ecologicã umanã a devenit
atât de apãsãtoare, încât planeta nu o mai poate suporta.
Caracterul prãdãtor al „societãþii de consum” este vehe-
ment denunþat. Dacã fiecare pãmântean (din cei 6,5 miliarde
câþi existã acum) ar trãi ca un occidental mijlociu, ne-ar
trebui trei planete ca a noastrã pentru a ne satisface nevoile
aferente!

Deopotrivã, modul de consum individual exagerat ºi
expresia sa colectivã, modelul occidental pe care societãþile
þãrilor emergente înþeleg sã-l urmeze spre a se dezvolta sunt
puse astfel sub semnul întrebãrii. Orice extreme nu pot
constitui o soluþie viabilã. În acest sens, Nicolas Hulot ne
propune o cale interesantã. Nu putem sã propãvãduim nici
o utopicã descreºtere economicã, considerã el, ºi nici sã
continuãm pe acest drum crezând cã adaptarea se va face
prin forþa lucrurilor. Dimpotrivã, susþine acesta, trebuie sã

identificãm ºi promovãm instrumente care sã ne permitã sã
antamãm o reducere a consumului de energii fosile, a
fluxurilor de materiale ºi de resurse ºi mai ales sã ieºim din
civilizaþia confuziei. „Trebuie sã mergem nu cãtre o
societate de privaþiuni, ci spre o societate a moderaþiei, de
„abundenþã frugalã”, conchide Hulot. ªi se impune sã o
facem rapid, cãci lumea de mâine, de voie ori de nevoie,
va fi radical diferitã de cea de azi.

Se propune chiar o „revizie” culturalã, care ne-ar obliga
sã revedem certitudinile ºi cele dobândite pânã acum.

Am trãit mult timp în ideea cã progresul este linear, cã
fiecare zi aduce un progres. Numai cã logica actualã „de
piaþã” ne conduce fatalmente în direcþia opusã. Putem,
progresiv, sã-i substituim o nouã logicã. Dar pentru aceasta
trebuie sã ne revizuim fundamentele noastre, sã gãsim
„piatra filosofalã” care sã ne permitã sã conciliem
menþinerea creºterii economice ºi sociale cu o bunã gestiune
a problemelor mediului.

Pentru aceasta, politicile trebuie sã fixeze obiective pe
termen lung, în afara perioadelor de timp guvernate de
calendarele electorale, menite sã promoveze o dezvoltare
în termeni moderaþi, care sã împace nevoile socioumane
cu exigenþele menþinerii ºi perpetuãrii unui mediu echilibrat
ecologic, de calitate. Am reþinut o asemenea poziþie în
primul rând pentru realismul sãu. Într-o epocã a extremelor,
calea de mijloc mi se pare cea mai potrivitã spre a aborda o
asemenea problemã ºi, deopotrivã, cea mai fezabilã. De
altfel, aici îºi spune cuvântul experienþa pragmaticã a lui
N. Hulot, cunoscut nu numai prin cãlãtoriile sale
exploratorii, dar ºi prin calitatea de sfetnic pe probleme de
ecologie al preºedintelui francez J. Chirac.

Încotro? În acest context general atât de divers ºi ca un
fel de concluzie trebuie relevatã ºi o poziþie aparte, cea a
filosofului francez Edgar Morin care, într-o intervenþie la
o reuniune internaþionalã din octombrie 2003 (publicatã
ulterior sub titlul „Dépasser la notion de développement”,
2004, p. 30), a propus renunþarea la termenul de
„dezvoltare”, pentru cã nucleul acestuia este de naturã
tehnico-economicã, ignorând o serie de aspecte ale condiþiei
umane; în plus noþiunea de dezvoltare implicã ºi pe cea de
„subdezvoltare” cu acelaºi caracter global ºi general.

În aceastã perspectivã, nici conceptul de dezvoltare
durabilã nu este satisfãcãtor, nepermiþând corijarea defectelor
principale ale dezvoltãrii. Ca atare, depãºirea acestei noþiuni
ar putea avea loc prin promovarea integratã a douã idei
fundamentale: o politicã a umanitãþii (care ar viza sã trateze
cu prioritate problemele cele mai arzãtoare ºi mai urgente
ale omenirii) ºi, respectiv, o politicã a civilizaþiei planetare
(care este una de metisaj, de simbiozã ºi trebuie astfel sã
cuprindã ºi sã exprime toatã aceastã diversitate).
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