Centrum voor Energieregie

Wat is duurzaamheid?
Bijgedragen door Alec Boswijk
dinsdag 15 januari 2008
Laatst geupdate op vrijdag 25 februari 2011

Wordt u al moe van "duurzaamheid"? Dat verbaast mij niets, want via de media worden we ermee dooodgegooid. Vooral
niet-duurzame bedrijven liften graag met deze 'trend'. Zij schreeuwen om het hardst hoe duurzaam ze wel niet zijn. Dat
dit nog steeds gebeurt komt ook omdat eenvoudige, heldere criteria nog steeds ontbreken.

"Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen". Veel publicaties gebruiken deze
definitie, uit het in 1987 verscheen het rapport &ldquo;Our common future&rdquo; van de World Commission on
Environment and Development van de Verenigde Naties, waarin duurzame ontwikkeling centraal stond (het Brundtlandrapport, naar Gro Harlem Brundtland, de toenmalige voorzitster van de commissie). Deze omschrijving geeft echter maar
voor een deel aan waar het mìj om gaat.
Welvaart wordt vreemd genoeg nog steeds gedefinieerd door schaarste en economische groei. Met de schade die
natuurlijke bronnen oplopen, wordt geen rekening gehouden. Sterker nog, de extra herstellasten (ziektekosten,
milieureparatie, oorlog, etc.) worden bij het Bruto Nationaal Product (BNP) opgeteld. Daardoor gaan wij er bij rampen
economisch altijd op vooruit en worden wij per definitie welvarender. Iedereen zal echter inzien dat dit met welzijn en
duurzaamheid weinig te maken heeft. We kunnen alleen oneindig gebruikmaken van de natuur, mits we rekening
houden met een paar basisprincipes. Schaarste wordt dan vervangen voor overvloed.
Het lineaire proces dat we nu volgen loopt van productie ->consumptie -> vernietiging*. We kunnen echter dit proces ook
op meer duurzame manier inrichten, door van verbruik over te stappen naar gebruik. We buiten de natuurlijke bronnen grondstoffen, milieu, dier en mens - dan niet uit, maar werken met ze samen op basis van respect en intelligentie. Microorganismen transformeren oude vormen volledig terug naar de oorspronkelijke bouwstoffen. De mens kan hier veel van
leren en maatschappij, productie en economie op een net zo duurzame manier inrichtenden. Dit zogenaamde 'cradle-tocradle** (wieg tot wieg) ipv. 'cradle-to-grave (wieg tot graf), is een cyclisch principe, dat aan de basis ligt van hoe energie
werkt. * "The Story of Stuff" van Annie Leonard (20 min) ** "Tegenlicht afl. 02-10-06" van de VPRO (50 min)
Vooral uit het eerste filmpje wordt duidelijk dat duurzaamheid behalve met milieu ook met mensen te maken heeft en hoe
deze mensen voor zichzelf en met elkaar hun omgeving organiseren. Energieregie heeft een holistisch model ontdekt,
dat een relatie legt tussen innerlijke (gezondheid) en uiterlijke (maatschappelijk verantvoorde) duurzaamheid. Wilt u meer
daarover weten, dan kunt u zich voor de wekelijkse workshop "Introductie Energieregie" opgeven.
Reageer hier of voeg uw eigen opvatting over duurzaamheid toe.
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