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»Potrebujemo novo revolucijo« 

 

Dober dan vsem skupaj! 

Upam, da se strinjate z mano, da je za nami zelo zanimiv dan z odličnimi govorci.  

Nedavno sem imel govor z naslovom "Nov pristop do okoljevarstva in krožno 

gospodarstvo" na »TED konferenci« (TED talk). Morda ste si ga nekateri izmed vas že 

ogledali na portalu »YouTube«, zato se bom poskusil izogniti tistim sporočilom, ki ste jih 

lahko že slišali. Vendar pa je kar nekaj sporočil iz tistega govora pomembnih tudi za 

današnjo razpravo in jih moram ponoviti.  

Naj začnem z vprašanjem: Zakaj sem se začel zanimati za okoljske teme? 

Rodil sem se in odraščal v Sloveniji, ki je država, bogata z naravo in biološko 

raznovrstnostjo. Sem sin kmeta in svoje otroštvo sem preživel v stiku z naravo. V naši 

državi smo ponosni na naravo, visoko vrednotimo naše gozdove, jezera, gore in obalo. 

Več kot 37 odstotkov ozemlja je zavarovanega v okviru Nature 2000, kar je največji 

odstotek v Evropi.  

Po izobrazbi sem ekonomist in sem politik, a sem tudi državljan sveta in oče dveh sinov. 

Vedno sem se zavedal okoljskih problemov, tako globalnih, kot so jedrska energija, kisel 

dež, onesnaženje, krčenje gozdov, izumiranje živalskih in rastlinskih vrst in tako naprej, 

kot tudi bolj lokalnih, kot so razvoj in načrtovanje infrastrukture. Vendar pa moram 

priznati, da dokler nisem postal komisar za okolje, nisem popolnoma dojel razsežnosti 

izzivov, s katerimi se soočamo v 21. stoletju. Če bi na našem planetu pristal Nezemljan, bi 

ga prav gotovo presenetila številčnost okoljskih kriz, za katere ljudje porabimo izredno 

veliko časa, da se nanje odzovemo: 

 naš planet se segreva in če tega ne bomo nadzorovali, tvegamo globalno 

katastrofo;  

 naša poraba omejenih virov je vrtoglava;  

 ekosistemi, od katerih smo odvisni, propadajo;  



 ključnim vrstam grozi izumrtje. 

Ne gre za to, da se tega ne bi zavedali, da nas ne bi skrbelo ali da ne bi bilo dovolj 

kampanj, ki nas o tem opozarjajo. Slišali smo že mnogo opozoril, prebrali vrsto 

dokumentov, videli dovolj dokumentarnih filmov in protestov, in javnost se v veliki meri 

strinja, da moramo ukrepati. Vendar se še vedno zdi, da smo se zataknili na naši poti, smo 

nekako paralizirani. In to nam onemogoča napredek pri stvareh, pri katerih bi potrebovali 

hitro ukrepanje.  

Zakaj?  

Da bi odgovorili na to vprašanje, moramo nasloviti dva elementa:  

Posameznikovo obnašanje in upravljanje.  

Rober Swan, polarni raziskovalec je izjavil: "Največje tveganje za naš planet je prepričanje, da ga 

bo obvaroval nekdo drug." In ima povsem prav. Nekateri posamezniki resnično verjamejo, da 

lahko njihova dejanja spremenijo svet in vsi vemo, da bi v primeru ukrepanja vseh sedem 

milijard prebivalcev planeta, res lahko spremenili svet. Vendar nam je jasno, da se to ne 

bo zgodilo brez zunanje sile, ki bi nas vodila ali celo prisilila v to.  

Velika večina posameznikov se odloča na podlagi odločitev, ki se jim zdijo najboljše zanje. 

Podjetja se obnašajo podobno; če so prepuščena sama sebi, bo večina poskušala ustvariti 

toliko dobička, kolikor ga le lahko. Takšno obnašanje je normalno za človeka. Ne glede na 

to, kako okoljsko ozaveščen je, bo posameznik še vedno želel kupiti hišo, avto, pralni 

stroj, pametni telefon, televizijo in ostale moderne pripomočke, če si to le lahko privošči. 

Dokler vsak proizvod prinese zaslužek, bodo podjetja poskušala ustvariti, kolikor je 

mogoče.  

Motiv za vsako odločitev posameznika temelji na tem, kakšne koristi bo to imelo zanj in 

za njegovo življenje (seveda moram ob tem priznati, da sem sam ravno toliko kriv, kot vsi 

ostali). Če vseh sedem milijard, ki živimo na tem planetu, misli enako, potem bodo 

posledice za porabo virov, podnebne spremembe in biotsko raznovrstnost šokantne. In 

pri tem ne pozabite na dejstvo, da nas bo do leta 2045 devet milijard.  



Za trenutek se ustavimo na tej točki: svetovno prebivalstvo se vsak dan poveča za več kot 

200.000 ljudi, to je vsakih šest dni za velikost Bruslja oziroma vsako leto za eno Nemčijo. 

S tem se tudi povečuje povpraševanje po zemlji, vodi, hrani, krmi in vlakninah, surovinah 

in energiji. In povečujejo se seveda tudi emisije, onesnaženje in odpadki.  

Če bomo nadaljevali s trenutnim gospodarskim modelom, bomo do leta 2050 potrebovali 

trikrat več sredstev, kot jih trenutno porabimo. Povpraševanje po hrani, krmi in vlakninah 

se bo povečalo za 70 odstotkov. Že zdaj pa je več kot polovica ekosistemov, od katerih so 

te viri odvisni, načetih ali se jih izkorišča tako, da se ne upošteva njihovih naravnih 

omejitev. Da ne omenjam globalnega segrevanja.  

Lahko še toliko govorimo o pomembnosti izobraževanja, o posameznikih, ki prevzamejo 

odgovornost za okoljske posledice svojih dejanj, o družbeni odgovornosti podjetij. 

Vendar pa bo težko preseči našo človeško naravo in ne verjamem, da bo devet milijard 

ljudi spremenilo svoje obnašanje prostovoljno.  

Kar me pripelje do upravljanja (in regulacije). Potrebujemo nacionalne in mednarodne 

politike ter dogovore, ki bodo omejevali obnašanje posameznika in podjetij. Če tega ne 

bomo storili, bo okolje vedno "trpelo". 

In tukaj pridemo do točke, ki je frustrirajoča za vse okoljevarstvenike:  

Kako pripraviti vlade po svetu, da sprejmejo potrebne ukrepe? 

Priznati moram, da sem zelo dobro seznanjen s tem vprašanjem. Ne bom skrival, da se je 

v času gospodarske krize pokazalo, kako zelo težko je sprejeti kakršne koli okoljske 

ukrepe ali vključiti okoljske vidike v druga področja. Prepričan sem, da bi vsak okoljski 

minister na svetu povedal isto.  

Vedno se soočamo z istimi razlagami: časi so težki, nezaposlenost je visoka, prednostni 

nalogi sta ustvarjanje delovnih mest in rast in ne okolje.  

Vlade so tiste, ki lahko odpravijo okolju škodljive subvencije in preusmerijo obdavčenje iz 

delovne sile na uporabo virov ali onesnaženje. Vendar tega zaradi različnih razlogov ne 

naredijo.  



Medtem se je na mednarodni ravni zaupanje v večstranski pogajalski sistem v okviru 

Združenih narodov začelo rušiti, zlasti po podnebni konferenci v Köbenhavnu. Dobro 

vem, tudi iz osebnih izkušenj, kako težka, zamudna in naravnost dolgočasna so lahko ta 

pogajanja. In dobro poznam pogajalske tehnike vpletenih, kot so »Ne bom ukrepal, če ne boš 

tudi ti« ali celo »Ne bom ukrepal, če za to ne plačaš«. Medtem pa Rim gori ...  

To zmoremo! 

Konfucij je dejal, »Kadar je očitno, da ne moreš doseči cilja, ne prilagodi cilja, prilagodi svoje korake«. 

Doslej sem morda zvenel kot eden izmed štirih jezdecev apokalipse. To se pogosto dogaja 

okoljevarstvenikom. Vendar nisem tukaj zato, da bi govoril o koncu časov. Moje glavno 

današnje sporočilo je: »Da, zmoremo.«, če si sposodim izjavo trenutnega ameriškega 

predsednika. Vendar moramo preseči mišljenje »To je ekonomija, tepec«, kot je dejal prejšnji 

predsednik ZDA. 

Kot »novi okoljevarstvenik« verjamem, da imamo razlog za upanje, predvsem zato, ker sta 

pot do gospodarske blaginje in okoljske trajnosti v bistvu enaki.  

In zakaj sem poln upanja?  

Zaradi naše ustvarjalnosti in inovativnosti in zato, ker lahko rešitve za neučinkovito 

ravnanje najdemo prav s pomočjo ustvarjalnosti in inovativnosti. Naj navedem nekaj 

primerov:  

 spreminjanje premoga v svetlobo je še vedno le 3 odstotno učinkovito;  

 le 15 odstotkov energije, ki jo porabimo v bencinskem rezervoarju, dejansko 

premika vaš avto;   

 80 odstotkov vsega, kar proizvedemo, uporabimo le enkrat in zavržemo;  

 le 1 odstotek dragocenih redkih rudnin, ki jih uporabljamo v izdelkih, na koncu 

življenjskega cikla recikliramo.  



Da ne omenjam dejstva, da sonce dnevno proizvede dovolj energije za enoletne potrebe 

sveta.  

Prepričan sem, da tako kot se je ob naraščajočih cenah dela povečala produktivnost dela, 

bomo lahko zaradi pomanjkanja virov in naraščajočih cen naredili čudeže pri povečanju 

produktivnosti virov.  

Za to pa bomo morali prekiniti z našimi starimi navadami. Trenutno smo ujeti v modelu 

intenzivne rabe virov, starih industrijskih vzorcev proizvodnje in potrošnje.  

Vse, od naše infrastrukture do naših finančnih sistemov, od naših potrošniških navad pa 

do naših poslovnih modelov, smo podedovali še iz industrijske revolucije. Zato danes 

potrebujemo novo revolucijo.  

Izziv, ki je pred človeštvom, je, da s pomočjo ustvarjalnosti in inovativnosti začnemo 

uspešno izkoriščati naravne vire, da zagotovimo zdravje in blaginjo milijardam ljudi ob 

tem, da manj obremenimo vire in povzročimo manj škode in obremenitev za okolje.  

Da bi to lahko dosegli, pa ne bomo potrebovali le tehnološkega napredka in inovacij. 

Potrebovali bomo tudi nove poslovne modele, ki bodo zmanjšali vplive na celoten 

življenjski cikel proizvodov. Moramo deliti, ponovno uporabiti, posodobiti, popraviti in 

reciklirati. Premakniti se moramo iz linearnega gospodarskega modela, kjer izrabljamo, 

proizvajamo, uporabimo in odvržemo v krožni gospodarski model, kjer odpadek iz enega 

vira postane surovina za drugega.  

Da bi to lahko storili potrebujemo podporo vlad, podjetij in vlagateljev. 



Uporaba trgov  

Za nekatere okoljevarstvenike sta besedi podjetja in vlagatelji umazani besedi, simbol 

pohlepa, korupcije, neenakosti in nepravičnosti. Vendar pa, če nam je všeč ali ne, živimo v 

tržnem gospodarstvu, zato sem prepričan, da bo vloga trga bistvenega pomena za 

reševanje naših okoljskih problemov. To je najboljši način, ki ga imamo, vendar je jasno, 

da prosti trg ni dovolj za vrsto sprememb, ki so potrebne.  

Trg ne more zagotoviti učinkovitosti pri dodeljevanju in rabi virov, če:  

 cene ne odražajo realne vrednosti in stroška virov. In danes to ni tako.  

 Če so nagrade kapitalu nesorazmerne z ostalimi vložki. In danes so.  

 Če menedžerji, ki imajo letne pogodbe sprejemajo kratkotrajne naložbene 

odločitve. In danes je tako.  

 Če na poslovne odločitve direktorjev preveč vplivajo nagrade, ki temeljijo na 

kratkoročni ceni delnic. In danes je tako.  

V trenutnem stanju so tržne sile prepočasne in nepopolne. Finančni, poslovni in 

gospodarski svet je preveč kratkoročno usmerjen. Politiki vedno bolj pogosto delujejo le v 

okviru volilnih ciklov.  

Otresti se moramo prevladujoče kratkoročne logike v naših sistemih, pa naj gre za 

politične ali ekonomske:  

 Ali morda poznate politika, ki je bil ponovno izvoljen, ker je zagovarjal dolgoročne 

interese pred kratkoročnimi? 

 Ali poznate menedžerje, ki so bili nagrajeni, ker so bili dohodki podjetja tisto leto 

nižji, vendar sprejeti ukrepi bolj dolgoročni in trajnostni?  

Nujno je, da vzpostavimo bolj dolgotrajno logiko v naše zbiranje podatkov, sisteme 

nagrajevanja, procese odločanja in poročanja. V tem stoletju sveta ne moremo upravljati, 

ne da bi pri tem upoštevali dolgoročno sliko in posledice.  



Zaključek 

Moj prijatelj Achim Steiner, ki je govoril pred mano, je po vrhu RIO+20 rekel:  

»Čeprav nam v zadnjih 20 letih stvari ni uspelo obrniti v pravo smer, se pod površjem tega neuspeha 

skriva izjemen nabor dejavnosti in inovativnosti »… »Pred dvajsetimi leti smo se dogovorili, kaj je treba 

storiti, danes imamo orodja, da to lahko dejansko storimo.« … »Če ne bomo posegli v samo bistvo 

gospodarskih politik, se bomo tukaj, na vrhu Riu+40, srečali ponovno brez pravih odgovorov in s še 

večjim občutkom krivde. Trgi so družbeni konstrukt. Niso sila, kot je na primer gravitacija. Lahko jih 

upravljamo in obvladujemo.« 

Strinjam se z njim. 

Vendar naj bom jasen glede ene stvari: nujno potrebujemo okoljsko lobiranje. 

Potrebujemo nevladne organizacije in posameznike, ki bodo aktivirali posameznike. 

Potrebujemo kampanje za dvig ozaveščenosti, peticije in proteste. Stari okoljevarstveni 

pristop zagotovo ni mrtev. Niti ni odveč. Vendar, če želimo doseči rezultate, ga mora 

spremljati novi pristop do okoljevarstva, čigar namen je mobilizirati podjetja in vlade in jih  

usmerjati v pravo smer.  

Stari in novi pristop do okoljevarstva morata hoditi z roko v roki, kar velja tudi za 

gospodarstvo in okolje. Skupaj moramo prepričati naše vlade  - in tudi Evropsko unijo – 

da ne gre samo za gospodarstvo, tepec.  

Če nam to uspe, potem morda tisti Nezemljan, ki sem ga omenil uvodoma, utegne biti 

manj presenečen nad našim človeškim vedenjem.  

Hvala za pozornost! 


