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Pojęcie eko-sprawiedliwości


Cnota sprawiedliwości to „wola do oddawania
każdemu tego, co mu się od nas należy”.
Corpus Iuris Civilis – cesarz Justynian I (483-565 AD)



Każdy - ???
 Osoba

 Przyroda ożywiona
 Przyroda nieożywiona
 Aktualnie żyjący

 Przyszłe pokolenia



Co się należy???
• Na podstawie jakich

zasad
coś
się
komuś należy?



Environmental justice (Env-j) = eco-justice (E-j)



Env-j sprawiedliwość

środowiskowa

≠ E-j

eko-sprawiedliwość

 Dieter Hessel – E-j i ecological justice (Ecol-j)
○ E-j ma szersze znaczenie niż Ecol-j, uwzględnia bowiem
oprócz kwestii środowiskowych także kwestie społeczne
 Inni etycy środowiskowi wręcz wyróżniają w E-j
○ 1) sprawiedliwość środowiskową (environmental justice)
akcentującą aspekt ludzki;
○ 2) sprawiedliwość ekologiczną (ecological justice)
akcentującą aspekt przyrodniczy;
○ 3) sprawiedliwość gatunkową (species justice)
akcentującą aspekt przyrody pozaludzkiej
 Obecnie mówi się też o sprawiedliwości klimatycznej,

którą sytuuje się jako gałąź eko-sprawiedliwości.

Arystotelesowska koncepcja sprawiedliwości


Sprawiedliwość
rozdzielcza (dystrybutywna) –
odnosi się do dystrybucji dóbr (dobra wspólnego)
wg kryterium proporcjonalności.
 Człowiek i inne istoty żywe mają proporcjonalne prawo

do zdrowego środowiska życia.



Sprawiedliwość wyrównawcza (komutatywna) –
odnosi się do zobowiązań i stosunków
międzyludzkich. Ideałem spr. wyrównawczej jest
przywrócenie status quo sprzed wymiany lub
wyrządzonej krzywdy.
 Sprawcy zanieczyszczeń środowiska powinni ponosić

konsekwencje proporcjonalnie do stopnia, w jakim
przyczynili się do degradacji środowiska.

Wybrane ujęcia eko-sprawiedliwości


William E. Gibson rozumie eko-sprawiedliwość jako
szacunek i uczciwość wobec wszystkich istot
ludzkich i pozaludzkich oraz twierdzi, że przejawia
się ona jako:
 sprawiedliwość społeczna w kontekście rzeczywistości

ekologicznej
 harmonia i równowaga ekologiczna
sprawiedliwości społecznej.


w

kontekście

John B. Cobb Jr. uważa zaś, że termin "ekosprawiedliwość" wyraża łączne ujmowanie troski o
sprawiedliwość jako normę ludzkich relacji oraz
świadomość, że gatunek ludzki jest jedynie częścią
przyrody, której wszystkie potrzeby muszą być
respektowane.

Papież nawiązuje do chrześcijańskich
inspiracji eko-sprawiedliwości


Chrześcijańskie inspiracje eko-sprawiedliwości:
 Pierwsze

badania z zakresu eko-sprawiedliwości
zainicjowała grupa protestanckich etyków w 1970 r.
 Po raz pierwszy terminu ‘eko-justice’ użyli dwaj
baptyści Richard Jones i Owen D. Owens.
 Z inicjatywy prezbiterianina Williama E. Gibsona, etyka
z Cornell University powstała w 1973 r. inicjatywa
Eco-Justice Project and Network, która działa do
dziś.


Rozwój koncepcji eko-sprawiedliwości w innych
tradycjach
religijnych i środowiskach pozareligijnych.

Papieska zachęta do walki z niesprawiedliwością











Terminy „niesprawiedliwość
ekologiczna” i „dyskryminacja
ekologiczna” nie pojawiły się w encyklice ani razu.
Termin
„niesprawiedliwość” – w formie rzeczownikowej 9,
w formie przymiotnikowej 2.
Cała sekcja w rozdz. 1 „Globalna niesprawiedliwość” (nr 48-52)
Różne formy niesprawiedliwości wobec pojedynczych osób i
całych społeczeństw często łączą się z niesprawiedliwością
względem środowiska naturalnego.
Istnieje silny związek pomiędzy degradacją środowiska ludzkiego
i środowiska przyrodniego. Najbardziej cierpią z tego powodu
ubodzy.
"zróżnicowana odpowiedzialność" poszczególnych państw w
kontekście międzynarodowych ustaleń w sprawie ochrony
przyrody.
Niebezpieczeństwo
niesprawiedliwości
przez
nakładanie
porównywalnych obciążeń na państwa ubogie.

Czasowe i przedmiotowe rozszerzenie
zakresu eko-sprawiedliwości
Z jednej strony papież Franciszek przestrzega
przed
niesprawiedliwością
wynikającą
z
osiągania niegodziwych zysków przez obecne
pokolenie kosztem degradacji środowiska, której
będą doświadczać przyszłe pokolenia (nr 36).
 Z drugiej zaś strony mówi o niesprawiedliwości
będącej konsekwencją błędnego traktowania
innych istot żywych jako zwykłych przedmiotów,
podlegających arbitralnej dominacji człowieka.
(nr 82).


Papieska zachęta do wprowadzania
sprawiedliwości






Terminów „sprawiedliwość ekologiczna",
"eko-sprawiedliwość” nie użyto w LS’.
‘”sprawiedliwość" w formie rzeczownikowej użyto
15-krotnie, w formie przymiotnikowej 4-krotnie.
Cała sekcja w rozdziale 4 „Sprawiedliwość między
pokoleniami” .
Papież dobitnie podkreśla, że międzypokoleniowa
perspektywa oceny ludzkich działań nie jest opcją, lecz
„zasadniczą kwestią sprawiedliwości, ponieważ ziemia,
którą otrzymaliśmy, należy również do tych, którzy
przyjdą po nas. (…) Środowisko mieści się w logice
przyjęcia. Jest to pożyczka, którą każde pokolenie
otrzymuje
i
powinno
przekazywać
następnym
pokoleniom” (nr 159).

Degradacja środowiska konsekwencją
degradacji etycznej i kulturowej


Największe zagrożenia:







Skrajny indywidualizm,
Egoistyczne poszukiwanie natychmiastowej satysfakcji,
Kryzys więzi rodzinnych i społecznych
Nadmierny i krótkowzroczny konsumpcjonizm.

Nie można myśleć o dobru przyszłych pokoleń jeśli
nie traktuje się sprawiedliwe obecnego pokolenia.
oprócz
potrzeby
lojalnej
solidarności
międzypokoleniowej trzeba podkreślić pilną konieczność
moralną
nowej
solidarności
wewnątrzpokoleniowej”
(nr 162).

 "Dlatego



Sprawiedliwe traktowanie drugiego człowieka
wiąże
się
ze
sprawiedliwością
wobec
stworzeń.
 Człowiek, który posiada mentalność otwartości na

prawdziwą komunię, to człowiek który nawiązuje
braterskie relacje z drugim człowiekiem i każdym
stworzeniem.
 Człowiek obojętny lub okrutny względem innych
stworzeń będzie podobnie traktował drugiego
człowieka.


«Pokój, sprawiedliwość i ochrona stworzenia
to trzy kwestie ściśle ze sobą związane,
których nie można od siebie oddzielać
w
taki
sposób,
by
były
traktowane
indywidualnie…» (nr 92)

Podsumowanie
Papieska koncepcja eko-sprawiedliwości mocno
akcentuje aspekt społeczny i łączy go z kondycją
przyrody.
 Ze względu na społeczny wymiar tej koncepcji
można ją uznać za koncepcję eko-sprawiedliwości
w rozumieniu Dietera Hessela.
 Najlepszym
określeniem papieskiej koncepcji
sprawiedliwości
przedstawionej
w
LS’
wydaje się być „integralna eko-sprawiedliwość”.


zakres przedmiotowy na całe stworzenie
zarówno obecnie, jak i w przyszłości.
 Włącza w ten zakres także życie ludzkie na wszystkich
etapach jego rozwoju.
 Współgra
też
z
koncepcją
ekologii
integralnej
prezentowaną w encyklice.
 rozszerza

Papież mobilizuje i daje nadzieję

Dziękuję za uwagę
i zapraszam do dyskusji!

