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PLATAFORMA
POR UM MUNDO RESPONSAVEL E SOLIDARIO




Se nossas sociedades continuarem por muito tempo ainda a viver e a desenvolver-se da maneira como o fazem, a humanidade se auto-destruirá. Recusamos esta perspectiva.

Para evitá-la, vamos ter que transformar profundamente nossa maneira de pensar e de viver. Esta transformação envolve cada um de nós. Mas cada um é impotente a não ser que sua ação e suas vontades convirjam com aquelas de milhões, de bilhões de outros. Para que esta convergência se faça é necessário que nós cheguemos a um acordo sobre o essencial: um diagnóstico, valores e princípios para a ação, prioridades e uma estratégia. É o que nós, que firmamos esta declaração, chamamos a Plataforma por um mundo responsável e solidário. Queremos apoiar-nos nela para construir juntos o futuro.

Nosso mundo é ao mesmo tempo único e infinitamente diverso. A estratégia a inventar para assegurar nossa sobrevivência e nosso desabrochar deve respeitar simultaneamente esta unicidade que nos liga e esta diversidade que nos enriquece. A plataforma exprime este duplo movimento. As prioridades variam de um país a outro, de um continente a outro. Estas variações não impedem um acordo sobre o essencial.


I. ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO

No nosso mundo coexistem, de um lado, necessidades fundamentais não satisfeitas, recursos desperdiçados e destruídos e, de outro, capacidades de trabalho e de criatividade não utilizados. Isto é inaceitável.

Sofremos de três desequilíbrios maiores: entre o Norte e o Sul do planeta; entre os ricos e os pobres no seio de cada sociedade; entre os seres humanos e a natureza. Estes três desequilíbros refletem uma tripla crise das relações e da troca: entre as sociedades, entre os seres humanos, entre estes e seu meio de vida. Estas crises são inseparáveis. O desrespeito ao meio ambiente, por exemplo, acompanha muitas vezes o desrespeito às mulheres e aos homens.

As três crises não podem ser superadas separadamente. Nós não conseguiremos construir, em qualquer nível que seja, a harmonia das relações entre o ser humano e seu meio ambiente se não construirmos ao mesmo tempo a harmonia das relações entre os seres humanos, e entre as sociedades.

Estas crises têm causas comuns. O mundo evoluiu muito depressa ao longo dos dois últimos séculos. A "modernidade" inventada no Ocidente difundiu-se pelo mundo inteiro. A maioria dos países passam por uma crise espiritual e moral. Não temos sabido canalizar em benefício de todos os seres humanos as nossas formidáveis capacidades de compreender,  de empreender e de criar. É difícil não ver no coração destas três crises os efeitos das formas atuais do desenvolvimento científico e tecnológico, da acentuação da divisão do trabalho, do inchamento da esfera do mercado e da circulação incessantemente multiplicada das mercadorias e do dinheiro: em suma, fatores constitutivos da "modernidade ocidental" ou, para alguns, da "Modernidade".

No espírito dos seus promotores, estes fatores da modernidade deviam ser os meios do progresso da humanidade e deviam assegurar a todos os seres humanos prosperidade, paz, segurança, felicidade, liberdade. Para uma parte da humanidade, eles de alguma maneira contribuiram para isso mas, ao mesmo tempo, geraram miséria, guerras, insegurança, privação, opressão e, finalmente, a tripla crise que evocamos acima.

A modernidade ocidental impôs-se, em poucos séculos, ao conjunto dos países do mundo, por uma mistura de imposição e atração. A colonização e depois a descolonização contribuiram para difundir por toda parte o modelo ocidental de desenvolvimento e de sociedade. Pela fascinação que ela exerce e pela eficácia que comporta, a modernidade tornou-se, sob formas políticas diversas, a referência principal das elites de todos os continentes. Relações de poder e jogo do mercado contribuiram juntos para dissolver os valores e as relações de troca não comerciais e, ao fazê-lo, desestruturaram as sociedades tradicionais.

Os dois pilares da modernidade -- a liberdade das trocas e a ciência -- deviam ser meios a serviço do progresso dos seres humanos. Mas hoje são geralmente consideradas como fins em si mesmas. Assim, segundo a mitologia econômica em moda, supõe-se que a liberalização de todas as trocas, das mercadorias como do dinheiro, garanta em todos os domínios um equilíbrio automático e máximo das trocas entre os seres humanos. Assim também, segundo a mitologia cientificista, para além dos problemas ou dos prejuízos, a aliança da ciência, da técnica e da indústria terminará sempre por oferecer as soluções e fazer progredir a humanidade. Restaria apenas entregar-se ao mercado e à ciência.

Certamente a ciência é uma fonte de compreensão, de capacidade de ação e de criatividade excepcional; mas, se ela pode ser mobilizada para o melhor, pode também o ser para o pior. Da mesma forma, o mercado é um instrumento insubstituível para relacionar de maneira flexível uma multidão de agentes, cada um com suas necessidades, desejos, e capacidades a oferecer em troca; mas as populações carentes, as necessidades fundamentais insolúveis, os riscos ecológicos, os interesses das gerações futuras são, digamos assim, fora de seu âmbito. Ciência e mercado não valem, afinal de contas, senão em relação às escolhas e às finalidades das sociedades nas quais se desenvolvem. Elas devem se situar como ferramentas; ferramentas essenciais, é certo, mas ferramentas a serviço de outras finalidades além delas próprias.

Ora, uma grave crise de valores acompanhou a difusão da ciência e do mercado. Esta difusão, na verdade, contribuiu muito para a crise. A ciência e a tecnologia, ao acentuar o controle e a manipulação dos seres humanos e das coisas fortaleceram atitudes predatórias, reduzindo a natureza, o mundo vivo e os outros homens ao estado de instrumentos, abandonando os caminhos mais globais, mais modestos e mais respeitosos que exigiriam a busca de uma harmonia e de uma solidariedade entre os homens e com seu meio ambiente. A exaltação do poder predomina sobre a busca da sabedoria. Por seu lado, o mercado tende a reduzir os seres e as coisas ao seu valor monetário. Propaga a idéia de que o enriquecimento é a medida última do sucesso dos seres humanos e das sociedades. Impõe uma dominação do material sobre o espiritual. Para funcionar tem necessidade de fazer nascer sempre novas necessidades cuja solução desvia as energias e as inteligências das necessidades mais fundamentais. Conduz a privilegiar o curto prazo em detrimento do longo prazo. Os frutos disso estão aí: o colapso moral de muitas sociedades, a generalização da corrupção, o refúgio na droga, a indiferença em relação aos outros ou ao meio ambiente, a perplexidade da juventude.

Se a submissão crescente das nossas sociedades à ciência e ao mercado está no coração da tripla crise do mundo atual, é certamente por causa dos seus próprios limites, mas também porque elas são meios perigosamente eficazes a serviço de sociedades profundamente desiguais, ávidas, imprevidentes. É, enfim, porque o mundo mudou tão depressa, o impacto dos seres humanos sobre seu meio ambiente cresceu com tanta velocidade, as trocas internacionais ganharam uma extensão tão súbita que a humanidade foi superada pelo seu próprio movimento. As formas antigas de regulação das atividades humanas, construídas ao longo dos milênios, foram superadas sem que novas formas tenham tido o tempo de nascer. Em inúmeros campos, as questões ganharam dimensão planetária e escapam às instituições políticas tradicionais, ao controle democrático. É em escala planetária que devemos assumir as responsabilidades e realizar as escolhas, porém não há locais ou instituições para isto ser feito. A humanidade se vê obrigada a assumir a evolução do seu destino, mas não sabe como fazê-lo.

Nosso mundo está submetido a uma aceleração sem precedente: generalização do reino da mercadoria, crescimento da produção, das  populações e das necessidades, circulação das informações, dos produtos, dos seres humanos e dos capitais, estabelecimento de sistemas técnicos cada vez mais potentes, aumento da depredação de recursos, de rejeitos e do lixo. Os desequilíbrios fundamentais do planeta e do ser vivo estão ameaçados, assim como os interesses das gerações futuras.

Porém, ao mesmo tempo, cada sociedade se volta para suas urgências e seus próprios objetivos. As sociedades mais ricas buscam salvaguardar ou melhorar seu bem-estar combatendo o desemprego e a pobreza, e para isso procuram criar ainda mais mercadorias; outras sociedades buscam a marcha forçada da industrialização e da modernização, à custa de graves violências ao meio ambiente e aos seres humanos, tendo como meta alcançar os mais ricos; outros buscam arrancar da extrema penúria partes importantes das suas populações; outros enfim procuram sobreviver, simplesmente sobreviver, muitas vezes mediante rupturas e afrontamentos. Estas buscas, paralelas, mais que convergentes, só podem conduzir ao desenvolvimento de novas desigualdades, ao estabelecimento, no seio das sociedades e entre sociedades, de novas formas de apartheid entre ricos e pobres, e a profundos desequilíbrios ecológicos locais, regionais e mundiais que irão afetar prioritariamente os mais desprotegidos.

O conjunto dos estudos convergem sobre este ponto. A profundidade, a gravidade, o grau de irreversibilidade dos desequilíbrios aos quais a humanidade será confrontada na primeira metade do próximo século dependem muito das decisões que serão ou não tomadas nos anos 90, das inflexões que serão ou não obtidas nas áreas de maior importância. Acreditamos que a humanidade vai ter que empreender nos próximos anos uma revolução espiritual, moral, intelectual e institucional de muito grande amplitude. Ela não poderá fazê-lo senão indo buscar diretrizes para a ação no melhor das suas tradições e das suas civilizações, e nos seus impulsos mais generosos.


II. PRINCIPIOS COMUNS PARA UM MUNDO RESPONSAVEL E SOLIDARIO

Nós afirmamos que não há fatalidade, que a gravidade das ameaças ou a complexidade dos desafios devem dar lugar à determinação e não à renúncia. Porque podem pensar o seu futuro, os seres humanos, as sociedades humanas têm uma riqueza de princípios capazes de guiar suas escolhas e suas decisões.

Alguns princípios, formulados sob formas variadas na diversidade das culturas e das sociedades, constituem pontos de apoio essenciais no período atual:

1) Princípio da salvaguarda: a terra que nós herdamos dos nossos antepassados não pertence só a nós; nós a devemos também às gerações futuras. O lugar eminente que ocupamos nela, que não vai além das nossas capacidades técnicas, não nos dá o direito de extrair nem de destruir desenfreadamente. O avanço da ciência e das técnicas nos deu uma liberdade nova. Esta liberdade deve ser complementada por um sentimento de reverência em relação à natureza, cujos limites e ritmos devemos respeitar, cujos bens essenciais devemos preservar: a água, o ar, os solos, os oceanos, os seres vivos e os grandes equilíbrios necessários à vida. Por isso as sociedades humanas devem buscar os modos de produção e de vida que excluam a depredação, os lixos e rejeitos que atentam aos equilíbrios essenciais dos meios locais ou da terra.

2) Princípio de humanidade: a possibilidade para cada ser humano de dispor do essencial e de ter uma vida digna, o respeito, a equidade e a solidariedade entre os seres humanos e entre as sociedades, o respeito à natureza e ao ser vivo são verdadeiras medidas da essência humana da Humanidade.

3) Princípio de responsabilidade: os indivíduos, as empresas, os Estados, os organismos internacionais devem assumir suas responsibilidades na construção de uma harmonia das sociedades e dos seres humanos entre si e com seu meio ambiente; eles devem fazê-lo na medida da sua riqueza e do seu poder. Os povos são co-responsáveis pelo destino da humanidade.

4) Princípio de moderação: devemos aprender a refreiar nossa ambição. Os mais ricos, que estão presos no turbilhão do desperdício, têm que reformar seu modo de vida, moderar seu consumo, aprender a frugalidade.

5) Princípio de prudência: as sociedades humanas só devem criar novos produtos ou novas técnicas depois de capacitar-se para controlar seus riscos presentes e futuros.

6) Princípio de diversidade: a diversidade das culturas, como a dos seres vivos, é um bem comum cuja preservação constitui um dever de todos os seres humanos. A diversidade das civilizações é a melhor garantia da capacidade da humanidade de inventar respostas adaptadas à infinita diversidade de situações, de desafios e de meios. Os recursos genéticos do planeta devem ser protegidos, no respeito das comunidades que até agora os têm preservado e valorizado.

7) Princípio de cidadania: devemos aprender a considerar-nos e a considerar todos os seres humanos como os membros integrais da imensa comunidade humana.

Frente aos que gostariam de reduzir o mundo ao mero jogo de interesses particulares, de poderes e de mercados, estes princípios merecem ser reafirmados e servir efetivamente de guia no enunciado das prioridades e na determinação de estratégias de ação.



III. ESBOÇO DE UMA ESTRATÉGIA DE AÇÃO

1. A necessidade de uma estratégia de conjunto

Frente às três crises que a humanidade está vivendo, muitas reações positivas têm emergido: da ação pontual exemplar, em aldeias ou cidades, às recentes convenções internacionais, cartas de princípios ou contabilidades ambientais de certas empresas, às políticas energéticas de certos países, conscientização pelos consumidores do aparecimento de agriculturas ecológicas.

Mas estes progressos são ainda bastante limitados e dispersos em relação às dinâmicas maiores que caracterizam o nosso mundo. O que hoje predomina é um profundo sentimento de impotência. Cada sociedade, tomada isoladamente, parece paralizada diante da amplitude das transformações a realizar. Cada um, indivíduo, empresa ou Estado, sabe que é preciso agir mas se resigna a nada fazer, esperando que os outros comecem ou que outros tomem decisões... Ciência, técnica, mercado convertem-se nos novos nomes do destino. Evoluindo demasiado devagar, as ideologias e as instituições estão frequentemente inadaptadas às urgências e aos desafios da época.

Não devemos ser tímidos. Temos o dever de ousar. Precisamos, entre os diferentes futuros possíveis, traçar, com base nos nossos valores comuns, o esboço de um futuro desejável: depois, conceber um conjunto coerente de ações que respondam às urgências de hoje e estejam ao nível dos desafios de amanhã. As três crises e as suas respostas são inseparáveis.

Não acreditamos na possibilidade de chegar a um desenvolvimento "sustentável" que respeitaria os grandes equilíbrios ecológicos à custa da exclusão de uma grande parte da humanidade. Desconfiamos das tentativas de resolver os problemas mediante o avanço tecnológico ou através dos limites impostos pelos mais poderosos sobre as maiorias. Estamos convencidos de que as ações a empreender devem visar construir relações equilibradas entre os seres humanos e seus meios, em toda a sua complexidade e sua diversidade e, ao mesmo tempo, construir relações equilibradas entre os seres humanos e as sociedades. Não se trata de estabelecer uma hierarquia de gravidade entre as três crises, mas de encontrar as formas de ação que contribuam simultaneamente para a sua resolução. Esta convergência deve ser, juntamente com a realização dos sete princípios enunciados acima, o principal guia para o estabelecimento de uma estratégia de ação. Um mundo responsável e solidário é o que queremos construir.

Para isso não poderemos escapar de uma mobilização excepcional de meios e de vontades. É possível. O mundo ocidental saiu da grande crise de 1930 através de uma mobilização inaudita de meios para a preparação e a condução da segunda guerra mundial. Propomos mobilizar neste fim de século meios equivalentes para lutar contra todas as formas de pobreza e de exclusão e para criar tecnologias e formas de produção que respeitem os nossos meios de vida.

Vinte por cento dos seres humanos dispõem hoje de mais de oitenta por cento das riquezas. Certas famílias recebem rendas monetárias que equivalem aos recursos de centenas de milhares, talvez de milhões, de famílias empobrecidas. Pessoas e países detentores de grandes riquezas deverão, portanto, suportar grande parte desse esforço.

Claramente aceito, o esforço de solidariedade constituirá a condição política que permitirá a adoção, por todos os países, de objetivos comuns e de uma estratégia coerente. Será a expressão concreta do reconhecimento da unidade da comunidade humana. Poderá, além disso, constituir uma etapa marcante na edificação de novos mecanismos de solidariedade e de redistribuição, parecidos àqueles que as sociedades humanas souberam inventar no passado. Ele torna cada vez mais necessária ao nível mundial a multiplicação dos laços entre as sociedades e os seres humanos do mundo inteiro.

A estratégia de ação, enfim, para estar à altura das suas expectativas, deve ser tão coerente, tão completa quanto o modo atual de desenvolvimento: ela precisará das organizações, dos dirigentes, dos modos de regulação, das tecnologias adaptadas às finalidades buscadas; ela se construirá ao longo do tempo e à custa de uma determinaçõo impecável.

2. A unidade e a diversidade das prioridades

As três crises são mundiais e geram em escala mundial prioridades comuns para a ação: a reabilitação e a difusão de valores comuns, a redução das desigualdades entre as pessoas e entre as sociedades, a salvaguarda e a restauração das fontes essenciais da vida, a construção de novas relações entre os seres humanos e seus eco-sistemas, o freio ao desperdício energético e alimentar. Mas as prioridades comuns se traduzirão menos por medidas uniformes, adotadas a nível mundial, e mais por iniciativas coordenadas, adaptadas à infinita diversidade dos contextos.

Ademais, prioridades particulares emergem em cada região do globo. Os países mais ricos estão principalmente confrontados com novas formas de exclusão e com a necessidade de rever em profundidade seu modo de vida; os países do antigo bloco soviético devem enfrentar um desemprego de grande monta, a conversão de um sistema de produção ineficaz, a deterioração do seu meio ambiente; nos novos países industrializados é frequente a exploração aguda dos seres humanos e do meio ambiente; os países mais pobres têm dificuldade de dominar o crescimento de suas populações, de superar a extrema pobreza, de preservar as águas e os solos, de desenvolver meios científicos e tecnológicos realmente enraizados na sua cultura e adaptados às suas situações; para o conjunto dos países áridos, a água e a preservação da cobertura vegetal e dos solos tornam-se urgências vitais, etc.

As prioridades que pudermos atender a nível do planeta (preservação dos oceanos, proteção da camada de ozônio, limitação das emissões de gás carbônico...) não podem ser concebidas nem aceitas da mesma maneira em situações diferentes, sobretudo se elas aparentam ser impostas aos mais fracos pelos mais poderosos.

A necessidade de traduzir localmente as prioridades comuns e a consideração das prioridades particulares obrigam a reconhecer sempre a unidade e a diversidade do mundo. Impedem-nos de conceber estratégias monolíticas, impostas "de cima". Precisamos conceber uma estratégia plural, que organize as convergências.


3. A articulação dos níveis de ação

Frente às questões principais do período, a ação deve ser realizada em todos os níveis.

Ao nível dos indivíduos, cidadãos e consumidores, a educação, a informação, a conscientização, a afirmação da dimensão ética devem contribuir para a evolução dos sistemas de valores e dos comportamentos, com efeitos tanto na esfera local quanto nas esferas regional e mundial.

Há muito que fazer também ao nível das empresas, dos municípios, das coletividades territoriais. Estão envolvidos os seus dirigentes, quadros e assalariados; e também os clientes das empresas e os habitantes dos municípios, assim como as normas, regulamentos e legislações em cujo contexto eles atuam. As pequenas comunidades humanas, as aldeias, as localidades, as bacias fluviais, as cidades, as unidades geológicas, climáticas, hidrológicas e históricas que desempenharam um papel tão importante na história antiga são chamadas a cumprir um papel completamente renovado. É de fato nesta escala que a diversidade das situações e dos contextos culturais, sociais e ecológicos pode ser considerada. É a esta escala que podem ser democraticamente concebidas, debatidas e postas em prática abordagens integradas que reconciliem os seres humanos com os seus eco-sistemas.

Nos séculos passados os Estados-Nações foram a base principal do assentamento das regulações e da edificação das solidariedades. Numa época em que as trocas sociais e econômicas se organizavam essencialmente no interior do seu espaço, e na qual os danos causados aos meios naturais eram circunscritos ao interior das suas fronteiras, é na escala dos Estados-Nações que se conceberam os equilíbrios sociais e ecológicos, os modelos de desenvolvimento adaptados ao temperamento de cada povo, as modalidades de controle democrático, os sistemas de normatização, de legislação e de controle. Este papel preponderante dos Estados é hoje amplamente questionado: de cima, pela globalização das trocas, da informação, dos desequilíbrios ecológicos; de baixo, pela expansão das aspirações a maior autonomia. A idéia de plena soberania, asssim como a do fechamento das fronteiras, tornou-se uma ilusão. Este duplo movimento de desmantelamento dos Estados é irreversível. No entanto, cada Estado-Nação vai permanecer durante muito tempo uma instância decisiva para o debate político, para a elaboração das grandes decisões, para a implementação das solidariedades, para a legislação, o sistema impositivo e o controle. Simplesmente, ele deve aceitar ser apenas um dos níveis, certamente eminente mas ligado aos outros, da gestão de um mundo solidário e responsável; e deve aceitar que suas estratégias façam parte das dinâmicas mais abrangentes.

Há um nível que deverá desempenhar um papel cada vez mais importante no século que vem: é o nível regional. Os Estados-Nações são demasiado numerosos, demasiado díspares, demasiado desiguais para poderem dialogar eficazmente e em pé de igualdade a nível mundial e para elaborarem juntos as estratégias ambiciosas que os desafios a superar exigem. Múltiplas iniciativas de organização regional têm surgido, e se esboça a possibilidade de uma organização do mundo, provavelmente de geometria variável segundo a área, mas por meio da qual emergem oito a dez grandes regiões. Estas poderão desempenhar, no século XXI, um papel na organização dos seus mercados internos e na abertura aos mercados externos, análogo ao que desempenhou o Estado-Nação nos cinco séculos passados. Ademais, elas parecem constituir um nível particularmente adequado para a regulação das relações tanto entre os seres humanos e a natureza quanto entre os próprios seres humanos. Na perspectiva de uma gestão do planeta que não seja dominada pelo(s) país(es) mais poderoso(s), nem entregue à gestão dos especialistas, um colégio que represente as grandes regiões do mundo deveria ser chamado a desempenhar um papel sempre maior. Estas regiões serão sem dúvida chamadas a atuar de forma determinante em matéria de segurança. Uma das condições da redução dos armamentos é assegurar a segurança das nações e dos povos. Entre os acordos entre Estados e a intervenção de uma instância mundial, as instâncias e os procedimentos regionais deveriam ter, aí também, um papel essencial.

O nível mundial, enfim, vai necessariamente tornar-se decisivo nas próximas décadas, quer se trate de normas, de direito e de regulação, de impostos, de controle, de lançamento de grandes iniciativas e de coordenação de grandes ações plurinacionais. Para chegar a isto, será necessário primeiro que uma autoridade mundial saiba obter a legitimidade necessária, mostrar a vontade de impor regras comuns mesmos aos atores econômicos e políticos mais poderosos. Será preciso também que possa estabelecer um dispositivo institucional que assegure a indispensável separação dos poderes, sobretudo entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Depois, será necessário sair do claustro das negociações; ligar, por exemplo, as negociações sobre o comércio a um acordo sobre a proteção ambiental. Será preciso, enfim, que a comunidade internacional apoie a emergência de redes mundiais capazes de constituir ferramentas úteis de contra-poder, meios de vigilância e forças de proposição mobilizáveis para uma estratégia de conjunto.

Do indíviduo ao mundo, é evidente que não escapamos da articulação das responsabilidades e das competências nas diversas esferas. Será preciso inovar profundamente para evitar o amontoar-se das burocracias, o emaranhado das competências, tão propícias à irresponsabilidade generalizada. Deve ser dada clara prioridade à iniciativa local, à gestão local, únicas capazes de vitalizar os laços entre as sociedades e seus meios de vida. É o princípio da subsidiariedade. Mas esta subsidiariedade não significa que cada coletividade pode dispor livremente do espaço do seu território. Elas não são proprietárias, mas sim gestoras. Têm a responsabilidade de estabelecer princípios de salvaguarda, de cuidado, de prudência, de moderação. Cabe a elas escolher livremente seus meios, mas no interior de fins e de coerências discutidas e enunciadas noutro nível. É para sublinhar este dever de articulação que preferimos falar de subsidiariedade ativa. Este princípio se aplica em todas as esferas, do mundo inteiro à comunidade de base. Desde os indivíduos até o planeta, as comunidades humanas estão ligadas entre si por contratos que equilibram seus direitos e deveres, tanto a respeito dos seus administrados quanto do planeta e das gerações futuras.


4. Os Elementos de Dinamização

Contribuir a que a humanidade contemporânea compreenda o grau de sua responsabilidade e a assuma; que a humanidade, através dos seus povos, das suas nações, das suas culturas, através das suas elites e dos seus dirigentes, das suas instituições e dos seus múltiplos atores, tome consciência de suas novas responsabilidades em relação a si mesma, aos mais desprotegidos e mais fracos, à terra e aos seres vivos, às gerações futuras, e que ela se empenhe em assumi-la: esta é a questão.

Mas nossas sociedades, presas no turbilhão das urgências e grandemente desmotivadas pela estagnação dos grandes messianismos do século XIX, parecem renunciar a projetar-se no futuro. Cada vez mais complexas, elas têm dificuldade de conceber a trajetória da sua própria transformação. A fortiori, estão pouco preparadas para assumir o futuro do mundo.

É, pois, essencial conceber e desvelar um processo coerente de mudança. Dizer como iniciar este processo é atualmente mais importante do que dizer aonde ir.

Este processo deve ser empreendido de uma maneira multidimensional, desde a mudança de comportamento dos cidadãos e consumidores e desde as ações coletivas locais, até as decisões tomadas em escala planetária.

Este processo de mudança coletiva poderia comportar os seguintes elementos:

- A mudança progressiva das representações: Para a maioria, o mundo muda nas nossas cabeças antes de mudar na prática. A educação, neste caso, é uma alavanca de ação decisiva e as transformações a realizar são imensas. É um novo humanismo que é preciso fazer nascer, com um componente ético essencial e um amplo espaço para o conhecimento e o respeito das culturas e dos valores espirituais das diferentes civilizações, contrapesos ao tecnicismo e ao economicismo da modernidade ocidental. O ensino escolar, por seu lado, deve dar lugar a uma reflexão sobre os valores e seu papel na ação, a uma abordagem crítica da ciência e das técnicas, a uma aprendizagem de procedimentos sistêmicos mais que analíticos, cooperativos em vez de competitivos. Não se trata de acrescentar um ou dois módulos a programas já sobrecarregados, ainda menos de conceber uma iniciação à ecologia uniforme de um país a outro, mas de reorganizar integralmente o ensino em torno de uma visão de conjunto das relações e das trocas entre os seres humanos e com a natureza, insistindo na diversidades dos binômios ser-humano-meio ambiente. Estas formações deveriam ser introduzidas contemporaneamente nos sistemas de ensino, e oferecidas aos cidadãos que as desejarem e sobretudo aos formadores e professores, jornalistas, técnicos, engenheiros, tomadores de decisões.

- A construção de um imaginário coletivo: só uma visão comum do futuro, por etapas, é susceptível de imantar as energias, de federar os esforços, de fazer entrar o longo prazo nas decisões presentes. Só um imaginário coletivo construído em comum será capaz de criar as sinergias que permitam superar a pressão dos limites, dos interesses imediatos, ultrapassar os obstáculos, tomar cada desafio como também oportunidade para dar um salto adiante e inovar.

- O co-desenvolvimento frontal das inovações: uma inovação não desponta jamais sozinha; implica outras tanto a jussante quanto a montante. Uma inovação limitada a um domínio está destinada ao fracasso. É num processo articulado que emergem as inovações técnicas, as inovações sociais, a mudança das mentalidades, dos comportamentos e das instituições. É, portanto, um procedimento coordenado de inovações técnicas e sociais que, no curso das próximas décadas, os Estados, as empresas, as organizações camponesas, os sindicatos, os movimentos de consumidores deverão estimular...

- O desenvolvimento e a federação de redes de trocas de experiências: as inovações sócio-técnicas nascem sempre localmente: numa empresa, numa cidade, numa aldeia, num lugar ou em qualquer outra comunidade. Elas são sempre enraizadas, ligadas a um contexto particular. Mas é preciso também que elas se difundam, que sejam assimiladas e transformadas por outros. Para isto são necessárias redes. Ora, a maioria das redes atuais são localizadas ou especializadas, ao passo que grande parte dos desafios atuais são planetários. É preciso, portanto, desenvolver as redes existentes, suscitar novas, ajudá-las a conectar-se de maneira flexível, a federar-se. Assim será possível ganhar anos preciosos, talvez décadas, na difusão de inovações que possam contribuir para a resposta a tal ou qual aspecto das três crises que nos defrontam.


Coerência da estratégia e das ferramentas para implementá-la, ligação entre as soluções a dar às três crises, necessidade de conciliar a tradução local de prioridades planetárias comuns com o enunciado e a consciência das prioridades próprias a cada região do mundo, articulação dos diferentes níveis de ação e dos diferentes ingredientes da dinamização: vemos desenhar-se progressivamente as características da estratégia a inventar coletivamente. Evidentemente esta estratégia é multisetorial, implica mudanças coordenadas das mentalidades, da educação, das instituições, das tecnologias, das normas, do direito, da fiscalidade, das relações internacionais...


5. Programas mobilizadores

A humanidade, neste fim de século XX, se defronta com dois desafios concretos, urgentes, planetários. Superá-los permitiria mobilizar as energias em alguns grandes programas. Estes não seriam de modo algum suficientes para organizar a vasta mutação das sociedades necessária no século que vem, mas seriam o sinal tangível de uma real dinamização, mostrando que é possível enfrentar simultaneamente as três crises, suscitando oportunidades de trabalho, materializando por uma ação comum a consciência de pertencermos todos à comunidade humana, melhorando as condições de vida das populações mais empobrecidas, restaurando um melhor equilíbrio entre os seres humanos e seu meio ambiente.

Cinco programas mobilizadores nos parecem responder bem a esta definição. Dizem respeito à água, à energia, aos solos, à reabilitação de regiões profundamente degradadas, à conversão das indústrias de armamentos.

- A água: uma pessoa em três no mundo atual padece de falta dágua. Em menos de vinte anos estima-se que em continentes como a África a penúria será dramática. Noventa por cento das doenças prioritárias no Terceiro Mundo estão ligadas à má qualidade da água. Os conflitos entre países, pelo controle deste recurso raro, vão se tornar cada vez mais frequentes e graves pois as grandes bacias fluviais ignoram as fronteiras. Se a gestão da água é muitas vezes fonte de conflitos, ela é também frequentemente o cimento das comunidades. Relacionado com a cidade e o campo, a saúde, a agricultura, a energia, a alimentação, exigindo abordagens integradas a diferentes escalas, da menor à maior, um programa mobilizador em torno da água pode utilizar um amplo espectro de técnicas e criar inúmeros empregos; envolve a aprendizagem da "subsidiariedade ativa" ao privilegiar as iniciativas locais e ao situá-las dentro de uma visão de conjunto; concorre ao mesmo tempo para o melhoramento da qualidade da vida, para o desenvolvimento da atividade e para a busca de melhores equilíbrios entre os seres humanos e seus meios.

- A energia: o programa deve comportar dois níveis: as economias de energia e as instalações das energias renováveis. Todos os países, inclusive os mais pobres, contêm importantes reservas de economias de energia. Valorizar estas reservas, desenvolver tecnologias que economizam energia, eliminar progressivamente as múltiplas formas disfarçadas de subvenção à utilização de energias fósseis, tudo isso concorrerá para tornar viável a instalação das energias renováveis em todo lugar e sob todas as formas disponíveis. Apoiado à grande escala, o programa permitirá melhorar a eficácia das tecnologias de produção de energia renovável. Como a da água, a gestão descentralizada da energia contribui para a aprendizagem da "subsidiariedade ativa". O programa é simultaneamente benéfico no plano local e no plano global: permite reduzir as poluições locais e, ao mesmo tempo, as emissões de gás de efeito estufa e o crescimento dos riscos e dos rejeitos nucleares.

- Os solos: o programa consistirá em promover em grande escala a implementação de formas de exploração dos solos que não gerem, ou reduzam ao mínimo, a degradação das suas funções biológicas, alimentares, reguladoras das funções hidrológicas. Esta degradação maciça é atualmente fonte de graves baixas da fertilidade ambiental e, portanto, de desertificação. O programa tem como interesse principal ser bem repartido espacialmente, obrigar a uma revisão profunda dos sistemas de produção agrícola, mobilizar muita força de trabalho, reduzir a insegurança alimentar nos países mais pobres, obrigar à busca de uma gestão diversificada dos eco-sistemas e de combinar programas de grande escala com micro-iniciativas.

- A revitalização de regiões profundamente degradadas: este programa pode aplicar-se tanto aos países de antiga industrialização, quanto aos que sofreram (como na Europa central, na antiga URSS ou alhures) os excessos devastadores da modernização e da industrialização em marcha forçada. Tem um imenso valor simbólico num mundo em que os seres humanos têm tendido a emigrar quando seus meios foram arruinados pelas suas compulsões e imprevidências. Num planeta de contornos limitados, cada vez mais carregado de seres humanos, as estratégias de reabilitação devem sobrepor-se decididamente ao sonho de conquista de novos e improváveis espaços. A reabilitação é a nova fronteira da humanidade.

- A conversão das indústrias de armamentos: desde a segunda guerra mundial, setores inteiros da economia em diversos países se constituíram em torno da produção de armamentos. O fim da guerra fria permite em teoria liberar as múltiplas competências e os múltiplos meios. Sua conversão da guerra para a paz é, no entanto, um grande desafio. Ela supõe ao mesmo tempo uma vontade política, uma competência técnica, a abertura de novos mercados e, perspectivas novas mais estusiasmantes para as competências e os talentos liberados. Propomos um programa mundial, concertado, de conversão das indústrias de armamentos no sentido do desenvolvimento de tecnologias que não agridam o meio ambiente. Será um investimento pesado no início, mas rentável a longo prazo. Será também o símbolo da passagem de um período de conquistas e confrontações a um período de solidariedade e de aliança, tanto entre as sociedades quanto com a natureza. Será necessário, contudo, assegurar, sob garantia de instâncias internacionais -- de preferência regionais --, as condições de segurança tanto entre países quanto para as minorias nacionais.

A idéia de um programa mobilizador não é nova. O fracasso que tiveram idênticos programas no passado suscita sem dúvida o ceticismo. Mas estes fracassos nos ensinam algumas regras para a implementação dos programas de modo a aumentar sua probabilidade de êxito:

- necessidade de uma adequação fina entre o programa e as necessidades das regiões em que é implementado (como foi o caso do plano Marshall para a reconstrução da Europa);

- inscrição do conjunto no tempo (15 a 20 anos) eventualmente associando um programa a uma geração;

- implementação progressiva dos procedimentos e do financiamento;

- implementação de capacidades institucionais e técnicas descentralizadas, enraizadas nas populações e em consulta com elas, sobretudo com protocolos acordados com os representantes das populações;

- com base na escolha das soluções técnicas mais adaptadas, implementação progressiva dos trabalhos, com avaliação regular dos seus impactos, sempre em colaboração estreita com as populações.


Os países ricos terão que dar a maior contribuição. Entre as formas de obtenção desta contribuição podem ser previstos um imposto progressivo (levando em conta as condições climáticas) sobre o consumo de energia (ou sobre as emissões de CO2), e impostos mundiais sobre as despesas com armamentos por habitante e sobre os ganhos em bolsas de valores.


6. Os Prazos

Podemos prever um triplo horizonte:

- o horizonte 2000: graças a uma ampla conscientização e à mobilização convergente de múltiplas energias -- "os Estados Gerais do Planeta" -- as decisões principais foram tomadas e os grandes programas definidos nas principais áreas. Inflexões decisivas estão se esboçando.

- o horizonte 2030 a 2050: este 
marca uma bifurcação decisiva pois a busca das tendências atuais deveria conduzir neste período a deteriorações profundas e a desequilíbrios dificilmente reversíveis. Na maioria das áreas (demografia, coesão social, solidariedade, água, energia) deveríamos, portanto,  entre agora e então, ter encontrado caminhos "sustentáveis e duráveis";

- o horizonte 2080 a 2100: é neste horizonte que podemos esperar atingir um novo equilíbrio entre os seres humanos e o planeta, com modos de vida e de produção que limitem a exploração e os rejeitos a um nível suportável para o planeta.
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