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Wstęp

Literatura naukowa dotycząca rozwoju zrównoważonego jest bogata
i bardzo różnorodna. Istnieje w niej jednak szereg sprzeczności i niedopo−
wiedzeń wymagających uściśleń. Już samo pojęcie rozwoju zrównoważo−
nego nie jest ostatecznie zdefiniowane, ponieważ bywa on zamiennie nazy−
wany ekorozwojem. Pomimo jednak wielu niedomówień dotyczących kwe−
stii terminologicznych pewne jest, że zagadnień związanych z rozwojem
zrównoważonym nie można rozważać bez odwołania się do moralnej jego
podstawy, czego dotychczasowe piśmiennictwo nie podkreśla w stopniu
wystarczającym1. Wartości etyczne stanowią istotną część kultury każdego
społeczeństwa, a zatem kultura pozostaje w ścisłym związku z możliwością
wprowadzenia i realizacji zasad rozwoju zrównoważonego w danej społecz−
ności. Wydaje się bowiem, że niektóre społeczeństwa bardziej niż inne
skłonne są do implementacji tych zasad w codziennej działalności. Tak jak
w przypadku roli wartości etycznych w rozwoju zrównoważonym, niewie−
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le jest opracowań i analiz znaczenia kultury dla koncepcji rozwoju zrówno−
ważonego. Niniejszy tekst wskazuje na konieczność badań w tym zakresie
sygnalizując związek między tymi dwoma czynnikami.

Role człowieka we współczesnym świecie

Człowiek we współczesnym świecie występuje w podwójnej roli – jest
on zarówno obywatelem, jak również konsumentem2. Obie te role chociaż
niekiedy ze sobą sprzeczne uzupełniają się wzajemnie stanowiąc dwie stro−
ny jednej monety lub – by użyć innego porównania – są dwoma odmiennymi
biegunami magnesu.

Człowiek jako konsument pragnie zaspokoić swoje własne potrzeby
i pragnienia, które obejmują potrzeby fizjologiczne, potrzebę bezpieczeń−
stwa, przynależności do grupy społecznej, szacunku, samorealizacji itp.
Konsumpcja służy zaspokojeniu jedynie bezpośrednich indywidualnych po−
trzeb. A zatem konsument to osoba, która jest skoncentrowana na sobie sa−
mej, zorientowana na cele krótkoterminowe, poszukująca zdrowych i bez−
piecznych produktów o niskich cenach. Nabywane produkty umożliwiają
kupującemu zamanifestowanie posiadania określonego statusu społecznego
lub aspirowanie do innej, wyższej grupy społecznej. Ich podstawowym ce−
lem jest również osiągnięcie szybkiego zadowolenia przez kupującego.

Człowiek jako obywatel podejmuje działania mające dłuższą perspekty−
wę czasową i jest bardziej zainteresowany osiąganiem celów społecznych,
takich jak ochrona środowiska dla przyszłych pokoleń czy zachowanie bio−
różnorodności w świecie. W większości przypadków obywatele nie działa−
ją jedynie na swoją korzyść, lecz mają na względzie dobro ogólnospołeczne.

Role człowieka – konsumenta i obywatela – pozostają niekiedy w sprzecz−
ności ze sobą. Dzieje się tak kiedy np. produkty przyjazne środowisku są
droższe i bardziej odpowiednie niż ich mniej zrównoważone odpowiedniki.
Relacje między konsumentem i obywatelem są uwarunkowane przez normy
i wartości społeczne.
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Męskość i kobiecość kultur a rozwój zrównoważony

Rola konsumenta i rola obywatela ukazują daleko idące powiązanie
z zmiennymi rodzajowymi kultury określonymi przez G. Hofstedego jako
męskość i kobiecość3. Zauważa on, że w większości kultur – zarówno tych
tradycyjnych, jak i współczesnych – mężczyźni są zaangażowani w działa−
nia mające miejsce poza domem (polowanie, zarabianie pieniędzy itp.),
podczas gdy zadaniem kobiety jest opieka nad domem, mężem, dziećmi4.
Od mężczyzn oczekuje się, że będą asertywni, współzawodniczący i twar−
dzi, kobiety natomiast winny być miękkie, opiekuńcze, dbające o jakość ży−
cia. Zdaniem Hofstedego im bardziej przedstawione role są rozdzielone
między płcie, tym społeczeństwo jest bardziej męskie. Społeczeństwa ko−
biece – jego zdaniem – to nie społeczeństwa, w których kobiety posiadają
władzę, są silne i drapieżne, lecz przeciwnie, to społeczeństwa zdominowa−
ne przez wartości kobiece. Społeczeństwa kobiece charakteryzują się przyj−
mowaniem długoterminowej perspektywy czasowej w podejmowaniu
wszelkich działań oraz przyjęciem idei jakości życia jako wartości podsta−
wowej i naczelnej. W takich społeczeństwach reprezentujący obie płcie bez
większego uszczerbku dla rozwoju społecznego mogą odgrywać wszystkie
role zamiennie. Hofstede przeprowadził badania kwestionariuszowe obej−
mujące 116 tysięcy menedżerów wszystkich szczebli zatrudnionych w na
przełomie lat 70. i 80. w oddziałach IBM na całym świecie. W wyniku ich
analizy sporządził listę krajów zgodnie z reprezentowanymi przez nie stop−
niami męskości.

Dwoje innych badaczy holenderskich, G. Casimir i Ch. Dutilh, posłuży−
ło się listą krajów sporządzoną przez Hofstedego zgodnie ze wskaźnikiem
męskości, by dowieść tezy o związku kultury danego społeczeństwa
z możliwością wprowadzenia zasad rozwoju zrównoważonego. W tym ce−
lu wykorzystali oni listę 142 krajów ułożoną przez Uniwersytet w Yale,
Uniwersytet w Kolumbii i Światowe Forum Ekonomiczne. Lista ta, zwana
ESI (Environmental Sustainability Index) szereguje badane kraje zgodnie
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z indeksem zrównoważenia środowiskowego. Indeks ten jest tworzony
w oparciu o 20 kluczowych wskaźników podzielonych na 5 kategorii, do
których należą5:

• systemy środowiskowe,
• naciski środowiskowe,
• stopień społecznej akceptacji ryzyka środowiskowego,
• zdolność instytucji społecznych do reagowania na zagrożenia środowi−

skowe,
• skłonność społeczeństw do traktowania zasobów świata jako dobra

wspólnego.
G. Casimir i Ch. Dutilh zestawili ze sobą wskaźniki męskości kultur

i zrównoważenia środowiskowego tworząc tabelę wzajemnej zależności
męskości i zrównoważenia.

Tabela l. Męskość kultur a zrównoważenie środowiskowe

Kraj  Indeks męskości  Indeks zrównoważenia

środowiskowego

Japonia 95  49

Wenezuela 73  53

Włochy 70  47

Meksyk 69  46

Irlandia 68  55 

Niemcy 66  53

Wielka Brytania  66  46

Filipiny 64  42 

Ekwador 63  54

Południowa Afryka  63  49 

USA  62  53

Nowa Zelandia 58  60

Grecja 57  51

Indie 56  42 

Malezja 50  50

Pakistan 50  42

Brazylia 49  60 

Izrael 47  50
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cd. tabeli 1

Turcja  45  51

Panama  44  60

Francja  43  56

Iran  43  45

Peru  42  57

Hiszpania  42  54

Gwatemala  37  50

Portugalia  31  57

Chile  28  55

Kostaryka  21  63

Dania  16  56

Holandia  14  55

Norwegia  8  73

Szwecja  5  73

Źródło: G. Casimir, Ch. Dutilh, Sustainability..., op. cit., s. 322.

Pomimo niewątpliwej słabości tej metody, którą dostrzegają sami jej
twórcy, oraz rozbieżności czasowej w okresie tworzenia obu list indekso−
wych relacje pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami są znaczące.

Krótkoterminowa, skoncentrowana na sobie i swoim własnym dobroby−
cie postawa konsumenta pasuje do kultury o dużym stopniu męskości. Takie
kultury są nisko punktowane w skali zrównoważenia środowiskowego ESI.

Długoterminowe, bardziej kolektywne postawy konsumenckie, lepiej
korelują z bardziej feministycznymi kulturami, które na plan pierwszy czę−
ściej wysuwają takie wartości, jak dbałość o środowisko niż wzrost ekono−
miczny.

Indywidualizm a rozwój zrównoważony

Stosując metodę G. Casimir i Ch. Dutilh można pokusić się o zbadanie
tezy o związku kultur kolektywistycznych z postawami społecznymi sprzy−
jającymi rozwojowi zrównoważonemu. W przypadku połączenia krajów
o wysokich indeksach indywidualizmu z indeksami zrównoważenia z listy
ESI wyniki takiego zestawienia nie są jednoznaczne. Kraje o dużym nasile−
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niu cechy indywidualizmu okazują się krajami wysoko plasującymi się na
liście zrównoważenia ESI. Oznacza to że kultury o wartościach indywidua−
listycznych nie są przeszkodą we wprowadzaniu i stosowaniu zasad zrów−
noważonego rozwoju. Paradoksalnie kraje reprezentujące kultury kolekty−
wistyczne (zajmujące ostatnie pozycje w przedstawionej tabeli) nie wpro−
wadzają automatycznie wartości i norm społecznych, na których oparta jest
koncepcja zrównoważonego rozwoju. Wyniki zestawienia wskaźnika indy−
widualizmu i zrównoważenia prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Indywidualizm kultur a zrównoważenie środowiskowe

Kraj Indeks Indeks zrównoważenia 

indywidualizmu środowiskowego

USA 91 53

Australia 90 60

Wielka Brytania 89 46

Kanada 80 70

Holandia 80 55

Nowa Zelandia 79 60

Włochy 76 47

Belgia 75 39

Dania 74 56

Szwecja 71 73

Francja 71 55

Irlandia 70 55

Norwegia 68 73

Szwajcaria 67 66

Niemcy 65 52

Finlandia 63 74

Austria 55 64

Izrael 54 50

Hiszpania 51 54

Indie 48 42

Japonia 46 49

Argentyna 46 61

Iran 41 45

Jamajka 39 41

Brazylia 38 60
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cd. tabeli 2

Turcja 37 51

Urugwaj 36 66

Grecja 35 51

Filipiny 32 42

Meksyk 30 46

Portugalia 27 57

Chile 23 55

Tajlandia 20 51

Salwador 19 49

Pdn. Korea 18 36

Peru 16 56

Kostaryka 15 63

Indonezja 14 45

Pakistan 14 42

Kolumbia 13 59

Wenezuela 12 53

Panama 11 60

Ekwador 8 54

Gwatemala 6 50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie D.J.Hickson, D. S.Pugh, Management
Worldwide, The Impact of 1995, s. 30 i Environmental Sustainability Societal Cul−
ture on Organisations Around the Globe, Penquin Books, Index, 2002 Rankings,

http://www.ciesin.columbia.edu/indicators/ESI.

Zakończenie

Ludzie pełnią podwójną rolę w odniesieniu do koncepcji zrównoważe−
nia – są konsumentami i obywatelami zarazem. Pierwsza z tych ról jest zo−
rientowana krótkookresowo, nakierowana na bezpośrednie zaspokojenie
własnych potrzeb i pragnień konsumenta. W takim przypadku zrównoważe−
nie nie jest istotnym motywem działania człowieka. Druga rola jest zorien−
towana bardziej długoterminowo i ukazuje odpowiedzialność za innych
włączając przyszłe pokolenia. W tym właśnie miejscu pojawia się idea
zrównoważonego rozwoju. Konsument reprezentuje wartości męskie. Oby−
watel wartości kobiece. Rekonstrukcja struktury społecznej w stronę warto−
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ści kobiecych stwarza szansę na wprowadzenie zasad rozwoju zrównowa−
żonego w skali globalnej. Jest to najważniejsza z cech kultury, która w naj−
większym stopniu determinuje sukces tej koncepcji, natomiast inne cechy
kultury, takie jak indywidualizm czy kolektywizm, nie są równie istotnymi
determinantami dla koncepcji zrównoważenia.

Barbara Mazur

THE ROLE OF CULTURE IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

S u m m a r y

The article presents relationship between gendre of societal culture and sustainability.

The both factors correlate – more masculin given culture is less care of sustaiabili−

ty it takes. The concept of double role of every person – as consumer and citizen –

is also presented in the paper. Being consumer means first of all the fullfilment of

needs of every individual person, being citizen means achieving societal goals first.

Sustainability seems to be strongly connected with the role of citizen. Therefore

creating more suatainable attitudes of consumers depends on developing consumer

citizenship society.


