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MODUL DE PREZENTARE GENERALA
-

DEZVOLTAREA DURABILA SI EGALITATEA DE SANSE -

DEZVOLTARE DURABILA
Conceptul de dezvoltare durabila a luat nastere acum 30 de ani, ca raspuns la aparitia
problemelor de mediu si a crizei resurselor naturale, in special a celor legate de energie. Practic,
Conferinta privind Mediul de la Stockholm din 1972 este momentul in care se recunoaste ca
activitatile umane contribuie la deteriorarea mediului inconjurator, ceea ce pune pericol viitorul
Planetei.
Cativa ani mai tarziu, in 1983, isi incepea activitatea Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare
(WCED), dupa o rezolutie adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite.
In 1985 era descoperita gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii si, prin Conventia de la
Viena a inceput cautarea unor solutii pentru reducerea consumului de substante care dauneaza
stratului protector de ozon care inconjoara Planeta.
In 1987, la un an de la catastrofa de la Cernobal, in cadrul Raportului WCED de la Brundtland a fost
formulata cea mai citata definitie a dezvoltarii durabile: “Dezvoltarea durabila este cea care urmareste
nevoile prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface nevoile lor”.
Termenul de dezvoltare durabila a inceput sa devina, insa, foarte cunoscut abia dupa Conferinta
privind mediul si dezvoltarea, organizata de Natiunile Unite la Rio de Janeiro in vara lui 1992,
cunoscuta sub numele de “Summit-ul Pamantului”. Ea a avut ca rezultat elaborarea mai multor
conventii referitoare la schimbarile de clima (reducerea emisiilor de metan si dioxid de carbon),
diversitatea biologica (conservarea speciilor) si stoparea defrisarilor masive. Tot atunci a fost
elaborata si Agenda 21 - planul de sustinere a dezvoltarii durabile.
Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv si al Uniunii Europeane, incepand cu 1997, cand a fost
inclus in Tratatul de la Maastricht, iar in 2001, la summit-ul de la Goetheborg a fost adoptata Strategia
de Dezvoltare Durabila a UE, careia i-a fost adaugata o dimensiune externa la Barcelona, in 2002.
In 2005 Comisia a demarat un proces de reviziure a Strategiei de Dezvoltare Durabila, proces care a
cuprins mai multe etape:
- in februarie 2005 Comisia a publicat o evaluare initiala si critica la adresa progresului inregistrat
din 2001 si a evidentiat o serie de viitoare directii de urmat. Au fost evidentiate o serie de directii de
dezvoltare non-durabila care au avut efecte negative: schimbarea climatica, amenintari la adresa
sanatatii publice, cresterea saraciei si a excluziunii sociale, epuizarea resurselor naturale si afectarea
biodiversitatii;
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- in iunie 2005, sefii de stat si de guverne din UE au adoptat o declaratie privind liniile directoare
ale dezvoltarii durabile, care sustinea ca Agenda reinnoita de la Lisabona este o componenta
esentiala a obiectivului atotcuprinzator al dezvoltarii durabile;
- pe 13 decembrie 2005, dupa consultarea cu mai multe institutii si persoane implicate, Comisia a
prezentat o propunere de reviziuire. Se punea accent pe 6 prioritati: schimbarea climatica, sanatate,
excluziune sociala, transport, resurse naturale si saracie si erau identificate caile care trebuie urmate
pentru a solutiona aceste probleme.
- in iunie 2006 a fost adoptata Strategia de Dezvoltare Durabila pentru o Uniune Europeana
extinsa, bazata pe strategia de la Goetheborg si rezultat al procesului inceput inca din 2004.
Strategia de dezvoltare durabila a Uniunii Europene intampina mai multe provocari.
Unele dintre aceste provocari sunt foarte asemanatoare cu problemele intalnite de o alta strategie a
Uniunii, agenda de la Lisabona.
Cu toate ca UE a stabilit ca dezvoltarea durabila este principiul atotcuprinzator al tuturor politicilor
europene, in realitate problema competitivitatii economice a ajuns sa domine agenda politica.
Cei trei piloni ai Strategiei de la Lisabona (competitivitate economica, incluziune sociala si protejarea
mediului inconjurator) au fost comparati cu trei copii, dintre care unul – competitivitatea economica –
are nevoie de mai multa atentie. In acest proces, Strategia de Dezvoltare Durabila este, uneori,
redusa numai la pilonul mediu – al Strategiei de la Lisabona. Mai multi comisari europeni au declarat,
cu diferite ocazii, referitor la aceste probleme, ca UE are nevoie in primul rand de crestere
economica, inainte de a putea actiona pentru protejarea mediului ori implementarea unor politici de
protectie sociala.
Pentru ca dezvoltarea durabila este un concept atat de vast, uneori prea multe probleme diferite sunt
puse sub umbrela Strategiei de Dezvoltare Durabila a UE, indepartand atentia de la adevaratele
directii de dezvoltare non-durabila (lipsite de sustenabilitate).
Scopul declarat al Strategiei reinnoite este acela de actiona pentru o imbunatatire continua a calitatii
vietii atat pentru generatiile prezente, cat si pentru cele viitoare. Dar acest lucru nu se poate obtine
decat in cadrul unor comunitati capabile sa utilizeze resursele in mod rational si eficient si sa
descopere potentialul ecologic al economiei, asigurand prosperitate, protectia mediului si coeziune
sociala.
Strategia de Dezvoltare Durabila reinnoita priveste intreaga Europa si de aceea propune mijloace de
imbunatatire a cooperarii cu nivelul guvernamental si ceilalti factori de decizie, cu ONG-uri si cu
cetatenii, entitati care trebuie sa isi uneasca eforturile pentru dezvoltare durabila.
Cooperarea pentru o dezvoltare durabila trebuie sa fie o preocupare atat pentru UE, cat si pentru
statele membre. Politica comunitara de dezvoltare durabila trebuie sa fie complementara politicilor
derulate de de statele membre.
EGALITATEA DE SANSE
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Ceea ce asteapta cei mai multi oameni de la viata este sa aiba sanse corecte, egale de a-si urmari si
realiza propriile planuri de viata (H.J. Gans, 1991). Egalitatea sanselor/ oportunitati egale presupune
rezolvarea discrepantei dintre dreptul la auto-determinare si experienta efectiva a auto-determinarii
(D.E. Mithaug, 1996). Aceasta discrepanta se datoreaza deficitului de capacitati si oportunitati ale
unor indivizi pentru care multe circumstante de natura personala, sociala si economica se afla in afara
controlului lor, ceea ce conduce la inegalitate prin inegalitatea sanselor. Cu alte cuvinte inegalitatea
este o problema derivata din perspective si sanse inegale de succes in procesul de angajare si
urmarire a propriilor scopuri, si deci de atingere a unui nivel optim de auto-determinare. Aceasta
situatie conduce la pierderea controlului asupra unor circumstante de viata si in final asupra propriei
vieti.
Teoria oportunitatilor egale justifica corectarea nedreptatilor sociale (social redress) in favoarea celor
aflati intr-o situatie dezavantajoasa, afirmand ca (a) toti indivizii au dreptul la auto-determinare, (b)
conditiile psihologice si sociale derivate din experimentarea libertatii determina ca unii indivizi si unele
grupuri sa experimenteze avantaje incorecte in determinarea propriului lor viitor, in comparatie cu altii,
(c) diminuarea sanselor de auto-determinare a celor aflati intr-o situatie dezavantajoasa se datoreaza
unor forte sociale aflate in afara controlului lor, si (d) ca o consecinta a acestor declinuri/ diminuari,
este de datoria colectivitatii sa promoveze imbunatatirea sanselor de succes in procesul de autodeterminare pentru cei dezavantajati. (D.E. Mithaug, 1996). In acest sens, actiunea colectiva trebuie
sa includa optimizarea sanselor de succes in procesul de auto-determinare prin imbunatatirea
capacitatilor de autonomie in gandire si actiune ale acestora, prin marirea spectrului de oportunitati de
alegere si actiune efectiva, si prin optimizarea raportului (match) dintre capacitatea individuala si
oportunitatea sociala, prin eliminarea obstacolelor si construirea oportunitatii care incurajeaza intr-o
masura mult mai accentuata si mai frecventa exprimarea si experimentarea auto-determinarii.
Backgroundul acestor teorii s-a cristalizat in jurul intrebarii „ce reprezinta/ inseamna sanse corecte
pentru toti indivizii?‟. In acest sens exista cristalizate patru raspunsuri: (1) primul deriva din ideologia
dominanta a stratificarii sociale care pune egal intre sansa corecta si oportunitatea egala – in
consecinta, lipsa de sansa a unora se datoreaza esecului lor de a profita de unele oportunitati
disponibile pentru toti in mod egal; (2) un al doilea raspuns deriva din teoria justitiei ca favorabilitate/
oportunitate a lui Rawls (1971), care afirma ca „oportunitati egale‟ inseamna impartirea egala a
surplusului creat, cu alte cuvinte redistribuirea bunastarii de la cei care au mai mult la cei care au mai
putin; (3) teoria justitiei ca imputernicire (entitlement) a lui Nozick (1977) - sansa corecta inseamna
exercitarea libera a puterii de auto-determinare, minimal restransa doar atunci cand aceasta expresie
incalca auto-determinarea altora; (4) o teorie care este un mix al celor trei anterioare, si care ia in
considerare trei factori de baza: capacitatea, oportunitatea si rezultatul final (outcome). Variatia
capacitatii si a oportunitatii afecteaza si este afectata de rezultatele auto-determinarii in gandire si
actiune.
Teoria oportunitatilor egale se bazeaza pe recomandarea si idealul colectiv potrivit caruia „toti indivizii
au dreptul la auto-determinare‟. Acest imperativ se fundeaza pe faptul ca (a) orice societate cuprinde
unii indivizi care dovedesc un deficit sever al capacitatii de auto-determinare; (b) toate societatile
genereaza oportunitati inegale de auto-determinare; (c) in consecinta, unii indivizi nu(-si) pot
experimenta dreptul de auto-determinare deoarece le lipseste atat capacitatea cat si oportunitatea
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realizarii acestui fapt; (d) drept urmare, toate societatile trebuie sa optimizeze sansele de succes in
sfera auto-determinarii printre cei mai dezavantajati, prin sporirea capacitatilor si imbunatatirea
oportunitatilor de auto-determinare ale acestora (D.E. Mithaug, 1996).

Masurarea progresului in realizarea echitatii sociale solicita o abordare diferita in intelegerea
conceptului de „a fi o persoana‟ si ce inseamna a avea o oportunitate. “In timp ce in trecut capacitatea
unei persoane de a se adapta la circumstantele vietii era vazuta ca fiind invariabila, astazi aceasta
capacitate este considerata ca fiind variabila, depinzand de achizitiile persoanei sau pierderea unor
variate resurse in decursul diferitelor tranzactii cu mediul”. In mod similar, conceptul de „oportunitate‟
era considerat a fi independent de individ si determinat de mediu. Acum, el este considerat ca fiind
interdependent si variabil, atat relativ la persoana cat si la mediu, depinzand de optimalitatea valorii
pe care individul i-o ataseaza in judecarea sanselor corecte pentru atingerea unor variate scopuri
relative la auto-determinare. (D.E. Mithaug, 1996).
Scopul final este atingerea stadiului de perfectiune/ excelenta (excellence) de catre toti indivizii, prin
promovarea egalitatii si libertatii. Aceasta presupune faptul ca (a) existenta unui cadru favorabil
(fairness) non-discriminativ este un mijloc si o conditie a auto-determinarii, iar starea de perfectiune/
excelenta este un rezultat al acestei auto-determinari, (b) conditia necesara pentru obtinerea acestui
cadru non-discriminativ pentru toti si in conditii de libertate pentru toti indivizii, reprezinta aceeasi
conditie care promoveaza starea de perfectiune/ excelenta.
Promovarea conceptului de egalitate a sanselor presupune in mod automat ca la nivelul sistemului
social se manifesta unele actiuni discriminative la adresa unor indivizi, actiuni daunatoare in general
intregii societati. In acest sens cele mai afectate grupuri sociale sunt cele din randul minoritatilor
(etnice, religioase, sexuale), femeile, batranii si persoanele cu handicap, si in mod quasigeneral saracii, in general persoane cu slujbe si venituri modeste care nu au capacitatea si nu se regasesc in
pozitia de a putea influenta si negocia cu diferitele structuri de putere cristalizate in cadrul sistemului
social. Din acest motiv, la sfarsitul anilor ‟70 se lanseaza doua noi concepte, complementare (precum
si programe in acest sens) – discriminare pozitiva si actiune afirmativa. Discriminarea pozitiva/
actiunea afirmativa se refera la promovarea si punerea in aplicare a unor programe care urmaresc sa
remedieze efectele produse de anumite discriminari manifestate in trecut, suferite de diferiti indivizi, in
sfera muncii, a educatiei etc., si de a preveni reaparitia si re-manifestarea acestor discriminari.
Actiunea afirmativa a fost promovata indeosebi in sfera muncii si a educatiei. The Civil Rights Act
promovat de Congresul SUA in 1964 interzice discriminarea in sfera angajarii in munca, precum si
tratament egal din acest punct de vedere intre barbati si femei. Alte acte legislative au interzis
discriminarea in angajarea in munca a celor in varsta (Age Discrimination Act – 1967) si a persoanelor
cu handicap (Rehabilitation Act – 1973). Discriminarea pozitiva/ actiunea afirmativa se distinge insa
oarecum de anti-discriminare sau legile ce promoveaza oportunitati egale (care interzic tratametul
inegal), deaorece propune masuri corective pozitive focalizate in mod expres pe persoanele/ grupurile
care au suferit in trecut diverse discriminari (Cox et al., 1994).

