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REZUMAT. Educaţia ecologică este foarte necesară, dar făcută sincer, fără interese ascunse sau convingeri greşite. 
Ecologia a devenit o ideologie globală, o luptă politică, dar si o religie, cu un vocabular al catastrofei. [1] Pascal 
Bruckner spunea „Planeta noastra nu are nevoie sa fie salvată, ne-a precedat şi ne va supravieţui”. [2] Noi nu 
scăpăm niciun prilej sa devenim „ecologi”, să propunem materiale şi tehnologii „prietenoase cu mediul”, să 
monitorizam poluanţii. Dar nu trebuie să transformăm educaţia ecologică într-o armă politică sau o religie a 
apocalipsei. Apocalipsa e în noi şi de noi depinde să nu devină realitate. În lucrare sunt prezentate cele două 
tendinţe ale ecologiei actuale. 
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ABSTRACT. Ecological education is very necessary, but when is made sincere, without hidden interests.  

Ecology became a global ideology, a political fighting, but also a religion, with a catastrophic vocabulary. [1] 
Pascal BRUCKNER said „Our Planet didn’t need to be saved because it existed before us and would survive us”. 
[2]  We won’t miss any possibility to become „ecologists”, to propose „materials and technologies environmental 
friendly”, or to monitories pollutants. But it is no need to transform ecological education in a political weapon or 
an apocalyptical religion. Apocalypse is in us and depends on us to avoid it to become reality. In the paper are 
shown the two tendencies of actually ecology.  
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1. INTRODUCERE  

Ecologia este ultima mare ideologie politică, cea 
care contabilizează costurile dezvoltarii si progresului. 
A fost comparata cu fascismul si comunismul [3].  

Ecologia este o religie profana, care vede natura 
si pamantul ca divinitati si face din copaci, plante si 
animale niste obiecte cvasisacre, uneori mai impor-
tantate decat fiintele umane.  Ecologia nu trebuie 
folosita, exploatata politic. Nu trebuie sa sperie ome-
nirea nici cu apocalipsa, devenind ofrana a progresului 
societatii si o teorie a fatalismului. Religiile se bazeaza 
pe mituri cum ar fi mai nou incalzirea globala si 
anticiparea consecintelor negative.  

2. POLITICA VERDE 

„Verzii impotriva progresului din interese obscure 
fara legatura cu ecologia”. Vom da doua exemple 
edificatoare privind partea negativa a ecolgiei verzi 
(care are si parti   bune precum prezervarea mediului).  

● Acum doi ani, membrii ai organizatiei Green 
Peace au demonstrat la Cernavoda pe motivul ca 
zona din jurul centralei este poluata radioactiv, afir-
matie doar in parte adevarata. Dar motivul adevarat 
era ca tara noastra nu trebuie sa devina independenta 
energetic. In conditiile in care pe langa cele doua 
reactoare in functiune se vor mai pune in viitor inca 
doua cea mai mare parte din energia necesara tarii ar 

fi obtinuta, la aceasta adaugandu-se si centralele 
hidro si termoelectrice. De ce nu demonstreaza pentru 
inchiderea definitiva a centralei din Kozlodui-Bulgaria, 
de acelasi tip cu centrala nucleara de la Cernobil, 
deci foarte periculoasa pentru mediu si sanatatea 
populatiei?.  

● Al doilea exemplu se refera la intreprinderea 
de obtinere a aluminiului ALRO Slatina. Pentru ca 
alumininiul este un material strategic si pentru ca in-
treprinderea mergea relativ bine UE prin reprezetantii 
ei s-a gandit sa introduca o taxa suplimentara de mediu 
de 100 Euro pe tona de material, care ar duce 
intreprinderea de la un usor profit la deficit. [4]  

E adevarat ca suprapopularea, poluarea aerului, 
apei si solului, defrisarea padurilor, disparitia unor 
specii de animale, efectul de sera, subtierea stratului 
de ozon sunt cause de degradarea a mediului si a 
vietii in general.  

„Miscarea verde” propune propria ideologie, am 
zice contraideoligie ce consta in critica unor con-
cepte plus o viziune pozitiva a relatiei om-natura. 
Dar pare ciudata aceasta manipulrae politica de acum, 
de lupta contra defrisarilor ilegale (altfel o initiativa 
nobila) brusc dupa 25 de ani de taieri masive de 
copaci fara a se sesiza nimeni din societatea civila 
sau politicieni. 

Etica sau idelogie „miscarea verde” ascunde 
interse obscure de inchidere a unor intreprinderi 
concurente sau a unor tehnologi usor poluante dar 
care deranjeaza trusturile multinationale.  
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Aldo Leopold a vorbit de o „etica a pamantului, 
chiar planetara”.  

Poate pedalam prea mult pe latura conspiratio-
nista, dar in spatele oricarei initiative benefice ecolo-
giste se ascund si anumite interese, inclusiv electorale.  

Ideologia (politica) de mediu are patru functiuni 
[5]: 

1) ofera explicatia producerii crizei de mediu; 
dincolo de ignoranta umana, efectul negativ e deliberat;  

2) este standard pentru aprecierea si evaluarea 
actiunilor, practicilor si politicilor sincere sau inte-
resate; 

3) ecolgistii se considera membrii unei specii ale 
carei sanatate si existenta depend de alte specii, ofe-
rind aderentilor un sentiment al identitatii, laudand 
actiunile ce tind sa conserve si sa protejeze mediul 
natural; 

4) idelogia verzilor are un program de actiune 
politica si sociala, dar nu trebuie neglijata si tendinta 
de manipulare a maselor.  

Doar o schimbare globala si masiva a constiintei 
poate salva planeta si speciile de neglijenta umana.  

3. TEORIA CATASTROFICĂ A MEDIULUI  

Pascal Bruckner, in lucrarea Apocalipsa si religia 
globalista, afirma: „Umanitatea noastra nu se bazeaza 
pe natura; de aceea nu am incetat, de la aparitia speciei 
umane, sa violam ciclurile naturale prin cunoastere, 
prin abilitatile noastre, prin munca ce o facem”.  

Voluptatea catastrofei, mai ales in mass-media, 
vine din lasitatea si detasarea cu care privim de-
zastrele care-i lovesc pe altii.  

Ecologistii radicali functioneaza pe baza fricii, a 
terorii, pe care o raspandesc peste tot. Ei nesocotesc 
realizarile omenirii.  Si-ar dori sa revenim la marea 
simplitate primitiva, un mod de viata neo-rural. 
Mass-media le canta in struna acestor falsi ecologisti 
in vreme ce partidele ecologiste nu depasesc 2% din 
electorat.  

Trebuie reinventata ecologia, care a ratacit intr- un 
discurs catastrofist; sa faca pace intre dezvoltarea 
industriala si respectul fata de mediu; cele doua 
componente sa devina compatibile. Aceasta e marea 
provocare a secolului nostru.  

4. CONCLUZII  

Nu trebuie sa ne mai framantam pentru false pro-
bleme, care oricum nu le putem modifica sau rezolva 
doar printr-o discutie sau un miting, ci trebuie sa 
incercam fiecare in domeniul in care lucram sa fim mai 
„prietenosi” cu mediul sa producem ecomateriale 
pentru ecotehnologii. Planeta nu trebuie salvata in 
adevaratul sens al cuvantului. Umanitatea este cea 
careia ii trebuie create conditii pentru a rezista marilor 
provocari: hrana si un nivel de viata decent, eliminarea 
bolilor, scolarizarea cu educatia de mediu, evitarea 
conflictelor sangeroase. Umanitatea nu se bazeaza doar 
pe literatura, nici pe natura. Natura e indiferenta si e 
doar folosita de om, fara grija adevarata a conservarii 
ei.  

Am incercat in aceasta lucrare sa militam pe de o 
parte pentru apararea sincera a mediului ambiant, care 
sa nu constituie un obstacol in calea progresului si pe 
de alta parte sa combatem teoria catastrofica a 
mediului. O dezbatere responsabila privind protejarea 
mediului este mai mult decat necesara, dar ea trebuie 
curatata de interese meschine sau de false apocalipse.  
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