















































































Poluarea... o problemă bine cunoscută, veşnic în actualitate, care ne afectează pe
toţi, indiferent de statutul social sau de faptul că trăim în România sau în orice altă ţară
vest-europeană. Victime ale poluării nu suntem numai noi, oamenii, ci şi mediul în care
trăim, afectat de industrializarea excesivă, de dorinţa permanentă de a produce profit, fără
a ne gândi măcar pentru o secundă la repercusiuni.
Studii recente relevă faptul că mortalitatea datorată poluării, în marile metropole
ale lumii, este de patru ori mai mare decât cea provocată de SIDA. În aceste condiţii ne
punem întrebarea firească: „Ce facem în legătură cu poluarea?”. Dacă până acum nu v-aţi
pus această întrebare este cazul s-o faceţi!
Un prim pas în direcţia reducerii poluării l-a făcut Grupul celor 8 (constituit în
1975, din acest grup fac parte Marea Britanie, SUA, Franţa, Japonia, Germania, Canada,
Italia şi Rusia). Paradoxal, primul summit al grupului s-a axat pe economie, pe afaceri,
referindu-se la „criza petrolului”. Iată însă că problema poluării a ajuns să nu mai fie doar
o problemă de mediu, ci una mai mult economică. Marile puteri industrializate nu mai pot
sta „cu mâinile în sân”, ignorând mediul înconjurător, pentru că de data această ar
însemna să îşi pericliteze propriul profit. Nu mai este vorba de o gândire pe termen scurt
ci de una pe termen lung şi nu în ultimă instanţă o gândire ce are în vedere viitorul
planetei.
În urmă cu 3 luni a avut loc la Kyoto o noua întalnire a acestui grup în care
lucrările s-au axat asupra pericolului reprezentat de schimbările climatice şi de
contribuţia pe care a avut-o poluarea la aceste schimbări. Guvernul britanic, noul lider al
G 8, a adunat oficiali ai mediului şi energiei din 20 de ţări pentru a analiza această
problemă de maximă prioritate.
Am sesizat cu toţii schimbările climatice din ultimii ani, şi asta chiar în România.
Este aproape o certitudine că de vină este mărirea găurii din stratul de ozon, care a dus la
creşterea generală a temperaturii cu aproximativ 0.6°C, iar încălzirea cea mai puternică
s-a putut observa în ultimii 50 de ani. Previziunile susţin că aceasta va creşte până în
2100 cu o medie de până la 5.8ºC.
Încălzirea atmosferei planetei se datorează în mare parte emisiilor de dioxid de
carbon, de monixid de carbon şi de multe alte gaze, la fel de dăunătoare, provenite de la
marii coloşi industriali. Summit-ul amintit se referea la semnarea unui acord cu scopul de
a reduce emisia generală de gaze poluante. Surprinzătoare a fost poziţia SUA, care s-au
opus noilor cote propuse în acord, demonstrând că atunci când poate fi afectat profitul
apar conflictele. De altfel nu este prima dată când SUA au o poziţie diferită de cea a
statelor din Comunitatea Europeană.
Reprezentanţii „bătrânului continent” îşi propun un prag minim al emisiilor de
gaze poluante, aproape imposibil de realizat de industria actuală. Dezvoltarea noilor
tehnologii şi a investiţiilor nu este straină de problemele modificărilor de natură
structurală care privesc producţia industrială şi care au efecte sociale imprevizibile. Este
de la sine înţeles că un asemenea efort este aproape imposibil pentru economiile sărace
sau în curs de dezvoltare, aşa cu este cea a României. Aplicarea pe termen scurt a

standardelor Uniunii Europene, fără un sprijin financiar şi tehnologic substanţial, va
provoca închiderea multor unităţi economice şi pe cale de consecinţă, tensiuni sociale.
Aplicarea cu stricteţe şi cu rapiditate a „aquis-ului comunitar”, în cazul noilor investiţii,
susţinută de subvenţionarea măsurilor anti-poluare poate crea premisele absorbţiei undei
de şoc provocată de aplicarea standardelor de protecţie a mediului din Uniunea Europenă.
Nici viziunea americană nu poate fi ignorată. Ea se adresează preponderent
marilor producători super tehnologizaţi, cărora le revine principala răspundere de a
reduce electele poluării. Lor le revine obligaţia de a concepe procese mai puţin poluante,
de a crea sisteme de filtrare de mare eficienţă, şi în general de a oferi pieţei produse mai
puţin poluante. Valoarea incontestabilă a acestei viziuni stă în efectele ei sociale. Ea oferă
premisa creeri de noi locuri de muncă şi nu de restrângere a activităţii industriale.
Desigur, investiţiile sunt foarte mari, dar nimic nu este prea scump când este în joc
viitorul planetei. Şi... de ce nu viziunea americană rămâne fidelă principiilor aducătoare
de profit. Bine gândită, această strategie va aduce profit ambelor părţi, atât investitorilor
cât şi cetăţenilor planetei.
Nouă, celor din ţările sărace, în curs de dezvoltare, trebuie să ne reamintim
proverbul care spune că „suntem prea săraci să ne permitem lucruri ieftine”, rămânândune doar delicata sarcină de a găsi modalităţile prin care să dăm spre achitare „nota de
plată” mai bogaţilor noştri parteneri comunitari. Suntem însă obligaţi să facem imense
eforturi pentru a ne educa populaţia şi pentu a schimba radical mentalităţi ancestrale
precum cea care de generaţii dă „gârlei” de la marginea satului destinaţia de groapă de
gunoi. Să nu uitam că importantă este contribuţia fiecăruia.
Până la urmă cel mai mare risc în reprezintă comportamentul omului de rând, care
indus în eroare de capacitatea uimitoare de adaptare a organismului uman, amână în mod
periculos adoptarea unor rigori comportamentale care să reducă vicierea mediului în care
trăim şi în care vor trebui să trăiască şi generaţiile următoare.
Dar haideţi să nu lăsăm aceste realităţi să ne învingă... chiar cu paşi mici, dar
siguri, putem lupta pentru a trăi într-un mediu mai curat, mai sănătos.
Încercăm astfel să aducem în prim plan nu doar importanţa acordată poluării la
nivel global ci mai ales necesitatea reducerii poluării printr-un comportament adecvat.
Fiecare dintre noi poate contribui în această luptă, chiar şi prin lucruri mici. De aceea o
educaţie mai precisă în acest domeniu, o promovare mai amplă a efectelor poluării dar şi
a metodelor de combatere a acesteia, de asemenea şi o implicare a fiecăruia dintre noi în
această luptă ar constitui un real ajutor pentru noi toţi.
Trebuie să învăţăm cu toţii ce bogăţii avem şi care dintre acestea trebuie apărate.
Astfel, trebuie să reducem defrişările pădurilor, să diminuăm poluarea apelor sau cea
fonică. Promovarea continuă a reciclării bunurilor menajere, cizelarea caracterului
fiecăruia dintre noi astfel încât să respectăm mai mult natura şi persoana de lângă noi,
sunt doar câteva din mijloacele care ne sunt la îndemână pentru a putea participa cu toţii
la această bătălie în urma căreia avem numai de câştigat!


























































