"La ideo de dauropoveco estas nek intelektazho
de modernai teknokratoi nek fulmideo de ekologiemai frenezuloi...,
ji estas nia origina monda kulturheredazho." (Ulrich Grober, 1).

Kulturoi de dauropoveco la ekologia dimensio de Esperanto
(Cheno de argumentoi)
(- skribita en RALFO (*))

La tie chi submetita kontribuazho priskribas la en Esperanto imanentain
aspektoin, kiui rilatas al transdisciplinai kai transkulturai perspektivoi de la
ekologio kai kialigas-fundamentigas jiain signifon kai aplikon kadre de la
kulturoi de dauropoveco. La teksto estas intence densigita kai prezentijas iom
tezoforme.

1.
La du universale agnoskatai bazai faktoroi de la chi tie priparolata koncepto
de dauropoveco resp. de dauropova evoluo (Angle "sustainability" resp. "sustainable development" estas
1. la limoi de nia unu komuna Planedo Tero kai
2. la naturaparteneco de la homo
(en la senco, ke la homo estas "nur" parto kai partnero en la tutrilataro de la
viva materio.)
Ji priskribas kai celas la utiligon de regenereblai sistemoi de la biosfero che
konservado den ties esencai traitoi (1, 2, 3,4). Ni parolas pri ekologia
dauropoveco. Tiu chi difinatas kiel "konservi la kapablon de sistemo rilate al
materialai kai funkciai resursoi tiel, ke ji daure restas vivopova" au pli praktike
"ne preni pli multe el la naturo ol povas esti redonata per regenerado-reciklado
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kai sharji la biosferon nur per tiom da toksoi-malpurazhoi (mediopoluado) kiom
ji sen damajo povas kompensi (medioeltenpovo, almedia konformeco)".
Agadmaniero estas ekologie dauropova, se ji povas esti daurive praktikata
futuren sen difektoi por la biosfero.
La aktuala situacio de la mediodetruo estas interalie priskribata en la Living
Planet Report 2012 de la World Wildlife Fund (WWF). Lau tiu la nuntempa
tutkonsumo de la homaro superas la kapaciton de la Tero pri resursoi kai
regeneropovo ye 30 - 50%i, tiome, ke ekde la yaro 2030 necesus dua Planedo
por kovri chi troan konsumbezonon. Chi lasta pleigrandparte rilatas al nutrazhoi
(aparte viando), akvo, energio kai krudmaterialoi samkiel al spaco por
infrastrukturoi. Estas eksplicite starigata la postulo pri "reveno de la mondo sur
voyon, kiu ebligas konsumon kadre de la limoi de la Planedo" (5). Resume
tekstas en la "Charto de la Tero" (6): "La manieroi de produktado kai
konsumado kauzas ruinijon de la medio, troekspluatijon de la resursoi kai
masivan speciopereon. Ili subfosas nian soci(al)an koheron. La enspezoi de la
ekonomia disvolvijo ne estas yuste dividatai kai la brecho inter la richuloi kai
malrichuloi pliprofundijas. Malyusteco, malricheco, neklerijo kai perfortai
konfliktoi disvastijas kai estigas grandain suferoin. Senmodela kreskado de la
mondlojantaro trosharjadas la ekologiain kai socialain sistemoin. La
fundamentoi de tutmonda sekureco estas minacatai. Tio estas danjerai evoluoi,
sed ili ne estas nevenkeblai." Ambau chi publicazhoi ilustras modele la yam
1982 formulitain por nia mondo minacai problemkampoi de karbondioksido,
investmono kai trolojateco (7). La klimatoshanjijo (tergloba altijo de la
chegrunda temperaturo ye 0,74°C) (8) kun sia potenciale katastrofigai sekvoi
estas kauzata chefe antropogene per bruligo de fosiliai energiportantoi
(industrio, trafiko, komunikado), senarbarigo kai agrikulturo-bestbredado).
Konkludo: La (ekologia) dauropoveco hodiau ne plu estas opcio, sed
porekzista demando, trafanta chiun (9).

2.
La situacio de nia nuntempa globalizita-globalizijanta mondo surbaze de
kapital-novazh-teknologi-apogata ekonomia kreskomodelo (10, 11, 12, 13, 14)
karakterizatas per kio oni nomas la tutmondan krizon. Chi tiu konsistas el la
antagonismo inter

2

1. la krizo de yusteco (20%i de la homaro en la evoluitai industri- kai konsumnacioi produktas kai konsumas 80%in de chiui resursoi kai varoi kai per tio
estigas propran richecon koste de malricheco kaj subnutrateco de la ceterai regionoi de la mondo) kai
2. la krizo de la medio (la stato de la biosfero malplibonijas kontinue kai mezureble).
La problemo konsistas en tio, ke la yustecokrizo devas esti solvata sen
pliakrigi la mediokrizon. Ni bezonas ambau - pli yustan mondon kai sanan
medion. Principe (t.e. mezureble) tio atingeblas nur per rezigno de la konsumsocio en la pli evoluitai shtatoi, t.e. per redukto de la "konsumado den mondo"
per nia vivostilo (kapvortoi: efikeco, ekosuficheco, kulturo de malplio, sociala
dauropoveco, senglobalijo - 15, 16, 17, 18, 19).

3.
La Monda Komisiono pri Medio kai Evoluigo publicis en la yaro 1987 sian
finan dokumenton "Nia Komuna Estonteco" (t.n. Brundtland-Raporto). En tiu
dauropoveca evoluigo estas difinata yene: "Igi evoluigon futuropova signifas, ke
la nuntempai generacioi kontentigas siain bezonoin sen endanjerigi la kapablon
de la futurai generacioi kontentigi iliain proprain bezonoin." La sekva frazo
tekstas "La koncepto de dauropova evoluigo implicas limoin..." (20).
Ekde la Rio-Konferenco 1992 pri Medio kai Evoluigo kai ties internaciai
mediokonvencioi validas por la plua evoluigado de la homaro la 3 gvidprincipoi
1. Paco,
2. Homai Raitoi kai
3. Dauropoveco.
Tio signifas, ke chiui decidoi en la kvar kampoi de ekonomio (yusta
mondo), ekologio (vivopova mondo), socialo kai kulturo (vivinda mondo)
mezurendas ye tio, chu ili servas la pacon, kongruas kun la homai raitoi kai
adekvatas al la kriterioi de dauropoveco. En la tensiokampo de ekonomia,
ekologia, sociala kai kultura dauropovecoi lauprudente devas prioritati la celo de
ekologia dauropoveco, char la protekto den la naturai vivokondichoi estas la
antaukondicho ankau de ekonomia kaj sociala stabilecoi (21).
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La Agenda21 (UN, 1992) prezentas universalan programon por kulturshanjijo, en kiu estas aparte alparolatai la civilsocio (Neregistarai Organizazhoi,
NRO ktp.) kai la regionai-lokai sferoi.

4.
La nocio "Kulturoi de Dauropoveco" rilatas al la sercho kai evolu(ig)o
(21) de kulturkoncepto, kiu sin orientas ye la gvidkoncepto de ekologia
dauropoveco. Tio signifas chefe insisteman realigon den konscioshanjijo lau
tutmonda skalo ("global mindset"). Ni parolas pri pacai-kunlaborivai
transformprocesoi.
Kultura dauropoveco konkretijas forme de kulturoi de dauropoveco:
Kulturoi, kiui "scias", ke la homfarita krizo de la globalizita mondo estas krizo
de la kulturo, t.e. krizo de la homa prudento. Char la vorto "kulturo" venas de
la hindogermana vorto "kuel-" = "esti diligente okupata", oni povas sin
demandi, chu chikuntekste temas pri porekzista krizo de la "diligenta okupateco"
de la homo. La t.n. "novigazhoi" kai la fiksijo ye ekonomikreskado kai
teknologioi jis nun kondukis nek al decide pli multe da tutmonda yusteco
nek al "mezurebla" medioprotekto, ili prefere akrigas la tergloban krizon (23,
24), ekz. pro mallongigo de la produktadocikloi kai la imanentai disipotendencoi
(t.n. resaltoefektoi). Necesas paradigmoshanjo kai revalorigado (9),
"kompren(em)o pri dauropoveco, kiu egalraitigite kun la "tri kolumnoi"
ekonomio, ekologio kai socialo ampleksas ankau kulturon kiel kveran
dimension; kiu komprenas-realigas la sur diverseco, malfermiteco kai reciproka
intershanjado bazitan formadon de la kampoi ekonomio, ekologio kai socialo
kiel kulturan-estetikan jisformadon de dauropoveco - kulturnocio, kiu devenas
de la naturaparteneco de la homo kai principe kunpensas la interrilataron
de la viva, kiu ampleksas samgrade homon kai naturon (25, 26)." Kulturoi de
dauropoveco bazijas i.a. sur la "Konvencio pri la Protekto kai Progresigo den la
Diverseco de Kulturai Esprimformoi" (UNESCO, 2005), sur la koncepto pri
transkultureco (27), sur la "Charto pri Transdisciplineco" (28), sur sistempensado, sur konsekvenca partoprenigo de la civilsocio, sur demokratio, sur la protekto kontrau patentoi pri homai genaroi, sur kulturo de malplio, sur la
integrado den la potencialo de la artoi (29, 30) kai fine ankau sur la dauropoveco
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de la kulturo mem. La kernaj demandoi tekstas: "Kiel ni transiru de la ekonomie
centrigita kulturo de la tutmondigado al social-ekologia kulturo de dauropoveco? Kiai organizai kai komunikadai formoi progresigas la kulturan diversecon
anstatau detrui ilin? (9) Dauropoveco bezonas ne nur novain paradigmoin,
mondkonceptoin kai valoroin (kulturo de dauropoveco), sed ankau novai
komunikadformoin (kultura strategio de dauropoveco), kiui kontinue
progresigas kulturan evoluon kai inhibas la efektivigon de memreferencemai
mondkonceptoi (ideologioi) (9)."
Facile ekkoneblas: Esperanto estas unu el tiui chi strategioi...

5.
La 3 karakterizai elementoi de la tradicia kulturnocio estas etna fundamento,
socia homogenigo kai interkultura dislimigo (la t.n. kuglomodelo de la kulturoi).
Intertempe evidentijis, ke tiui chi kai priskribe kai normige farijis malaktualai.
Plei malfrue ekde la tutmondijo (tuttergloba varotrafiko, interreto, televizio,
migradofluoi ktp.) estas kai por la individuoi kai por la kolektivoi nur tre limigatai etna substanco kai efikai dislimigoi. Kie ain tiui chi estas eldevigatai estijas
gravai problemoi koncerne al (kultur-)rasismo, fundamentismoi kai totalecai
strukturoi kun la "fatala duoblo de interna devigo al unueco kai alekstera blokado"(27). Kai la nocio de "interkutureco" esence (nur) konservas chi tradician
kulturmodelon sur la nivelo de reciproka interpacijo de la diferencai kulturoi.
Transkultureco provas jiskonsideri la realain hodiauain kondichoin de
kulturo(i): la hibridigon de unuopai kulturoi, la transkulturain vivoformoin, la
estimadon pri kulturmiksazhoi ("Ech se ne genetikai, ni estas kulturai hibriduloi.
(27), "cross-cutting identities" ("transtranchain identecoin"), la retijon de chiui
vivosferoi, la transdisciplinan au transversan penskonceptoin en la sciencoi. La
kultura formijado de la individuo ne nepre multe rilatas al la aparteneco al
iu shtato au nacio (27). La koncepto de transkultureco celas integran, neapartigan komprenon pri kulturo. Tio ne automate signifas la malaperon de kulturai
apartazhoi au resursoi, sed yes ya la de la realo eldevigata kai en la realo efektivigatan diversecon de diferencai vivoformoi de transkultura tipo che altgrada
individuijo kai plurmodela diferencijo per kulturai intershanjai procesoi kai
integrijoi sur transversai niveloi. (27)
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6.
Dum la evolupovo de naturai sistemoi bazijas sur la biologia diverseco (vd.
Konvencion pri Biodiverseco, UN 1992), la evolua kapacito de sociai sistemoi
antaukondichas kulturan diversecon ((9), vd. Konvencionpri la Protekto kai Progresigo den la Diverseco de Kulturai Esprimformoi, UNESCO 2005). Kulturo,
lingvo kai komunikado estas decidai sferoi de la homa ekzisto (interreto,
lingvo- kai informservoi, kultur- kai sportindustrioi ktp.) Sed sendepende de siai
unuopai difinoi ili devas lasi sin mezuri lau la principo de ekologia dauropoveco
.Kulturo ne pravigas mediodetruon - tia la moto.Che tio lau la difino de la
UNESCO "kulturo ne nur inkludas arton kai literaturon, sed ankau vivoformoin,
la bazain homraitoin, valorsistemoin, tradicioin kai kredoin (31)." La
nedauropovai, medioendanjerigai efikoi de aplikata kulturo estas facile
esploreblai en la interreto. Chi lasta mem intertempe produktas mondvaste tiom
da karbondioksido kiom la tuta aertrafiko, kun altija tendenco. Simila validas
por la produktdao kai la konsumo den papero samkiel por la "malpura" turismo.
En la t.n. Marakesh-Proceso de la Medioprogramo de la UN, kiu sin okupas pri
la progresigo den dauropovai konsumado- kai produktado-formoi, komunikado
ya estas unu de la fokusai temoi (32). Chi tie konkretijas la imagoi de la homoi
pri kio estas nomata la troiko de la dauropovai strategioi: Konsisteco (dauropoveco kiel principo) plus efikeco (plei altai energi- kai resusosparemai opcioi
por chiu celo) plus suficheco (la justa mezuro, atentemo pri limoi) (33). Kiel
pliai kriterioi kuntekste de "kompetenta kulturo de malplio" estu menciitai la
principo de preventivo kai la maksimo "Kaze de dubo ne!". La lasta signifas,
ke la malutilo de iu rimedo-pasho ne devas esti science 100%-e pruvita por sin
deteni de ji (ekz. la disputo pri la Formulo1).

7.
Antau la fono de la zhus prezentitai gvidideoi "dauropoveco" respektive
"dauropova evolu(ig)o" kai transkultureco la neutrala internacia lingvo
Esperanto estas tie chi novdifinita lau ekologia-sistemteoria perspektivo - kiel
parto de la kulturoi de dauropoveco, en kiui la krizo de prudento estu superata
per konscia "kunpensado" de la homon kai naturon ampleksantan vivokuntekston. Devenpunkto estas la reciproka materiala, energia kai komunikativa
rilataroi inter naturo kai kulturo (naturkulturoi):
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Esperanto kiel kultura (antropogena) ekosistemo, kiel ekologie-sociale
dauropova lingvo-mondo-sistemo (34). Chi nova identeco de Esperanto estas
principe diferenca de tiu en chiu etna lingvo lau tio, ke ji atribuas al Esperanto
ekologian dauropovon kiel imanentan traiton. Chi cirkonstanco jis nun restis
praktike neatentata en chiui argumentoi kontrau (kai ankau favore al) Esperanto.
Ji formas la centran apogilon de futuren sin orienta lingvopolitiko en la senco
de la moto de la UN-Konferneco Rio+20 (2012): "The future we want"
("La futoro, kiun ni volas.")
Intertempe la socio ekkonis, ke nia unu mondo estas minacata ankau per
(pleiparte) pacai rimedoi kai lau (pleiparta) konsideremo de la homai raitoi (en
ties aktuala formo). Juste pro tio la nocio de (ekologia) dauropoveco ya aldonijis
kiel tria baza principo de la UN. Al chi fakto ankau universala komunikadkoncepto kiel Esperanto, aparte en jiai organizitai formoi, ne povas rifuziji. Pro
tio la aplikado de Esperanto en la postondoi de globalizai kai detruai konceptoi
pri ekonomia kresko estas kontrauproduktiva evoluo koncerne internacian kai
transkulturan komunikadon. Demandendas: Se Esperanto plibonigas la
mondvastan komunikadon, chu ji (kvazau) automate ankau "plibonigas", t.e.
plifortigas, la tuttergloban detruon? Tia scenaro memorigas pri kio iam diris la
Usona ekonomiisto Herman Daly: "Fari ech pli bone ion, kion
one tute ne faru, estas tre perversa formo de progreso."

8.
Esperanto estas la lingva parto de (ekologie) dauropova ((kai (sociale)
integra)) internacia kai transkultura komunikado. Tia la tezo de la kulturoi
de dauropoveco: La "natura" pluformijo de la "interna ideo" de Esperanto
(frateco kai yusteco) konsistas en la malkovro kai konkretigo de la al Esperanto
imanenta ekologia dimensio. Nur tiel la koncepto de neutrala internacia lingvo
plenumas la tri bazain principoin de la UN: paco, homai raitoi kai dauropoveco.
Chi dimensio estas kialigebla. Kontraste al chiu etna lingvo Esperanto estas
kadre de la kulturoi de dauropoveco (social-)ekologie dauropova rimedo-ilo de
komunikado, char ji el si mem estas preventiva. Nur malmultai homai eltrovazhoi povas aserti tion pri si. Chi imanenta dauropoveco prezentijas en tri
formoi:
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1. kuniga lingveco
2. demokratia dulingveco
3. ekologia dauropoveco
Detale tio signifas la yenan:
pri 1.
Humanekologie kai rilate la mondvastan krizon de biologia-kultura diverseco
(pereo der specioi kai lingvoi-kulturoi) Esperanto estas kuniga ("unuiga")
lingvo. Kiel "1 lingvo por chiui" Esperanto signifas universalan vivoformon,
kiu el si mem ("dekomence") respektas chiun gepatrain lingvoin kai ties
kulturoin, kiel modelo la gepatrain lingvoin kai kulturoin de chiui, kiui jin uzas
en dialogo, diskuto kai interkomprenijado kiel superan identecon - per kreado
den unika "rezervuyo" de scioi-konoi , spertoi kai integropovo pri universale
vivata transkultureco.
pri 2.
Laukvalite kai rilate la mondvastain yusteco- kai egalecokrizoin la aplikado de
Esperanto kiel "1 lingvo por chiui" sur transkultura, interetna kai internacia
niveloi signifas soci(al)e dauropovan komunikadon, char ji reduktas el si mem
("dekomence") soci(al)ain riskoin kai che tio ne permesas avantaj(ig)on al aina
etna lingvo - per realigo den egaleco kai yusteco lau la principo de "demokratia
dulingveco".
Esperanto sukcesas en kio estas karakterizita de la Germana filozofo J.
Habermas kiel "fundamento de la ideala parolsituacio - egaleco pri la shancoi
realigi parolon." (35)
pri 3.
Laukvante kai rilate la mondvastan mediokrizon la aplikado de Esperanto kiel
"1 lingvo por chiui" sur regiona kai superregiona niveloi signifas ekologie
dauropovan komunikadon, char ji el si mem ("dekomence") grave reduktas
riskoin por la medio kai malavantajoin por la biosfero - per realigo den
universala medioprotektado lau la ekologia principo de evito den resursodisipado kai de toksado den la medio (detaloi: 36).
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La Manifesto de Prago (1995) (37) ne nur rekonfirmu la tradiciain celoin de
la EsperantoMovado, sed ankau antauenigu la lastan en direkto al dauropoveco,
eble per yena preamblo:
"Biosfero kai yusteco. La homa specio estas parto kai partnero de chio viva sur
nia unu komuna Planedo. La homfaritai krizoi de yusteco kai medio koncernas
ankau la komunikadon-komprenijadon inter individuoi kai kolektivoi sur
regiona kai superregiona niveloi. En la globalizijanta mondo la memorganizadomemkonservado de la pensa viva materio direkte al kai avantaje por si mem
devas fariji kolektiva kai komunikada inteligento por la viva entute. Esperanto
estas neetna pontolingvo kai kiel 1 lingvo por chiui imanente neutrala, lingve
kompetenta, egaleca-yustiga kai materiale maldisipa. Ni asertas, ke la tutmonda
komunikado devas okazi lau principoi de dekomenca dauropova evoluo, t.e.
nedifektemo kontrau la biosfero kai de atingado den tutmonde homa yusteco. Ni
estas movado de unuaranfge dauropova interkomunikado-interkomprenijado.
La kulturoi de dauropoveco postulas ankau al la Espersanto-movado, ke ji
(kiel chiu evoluigo) moviju por ne endanjerigi la naturain vivobazoin. La novazhema teknologio (t.e. la lingvo mem) ya pretas esti aplikata, la novazhema
organizado (t.e. la Movado) devas sekvi tion.
Resume kai sendepende de la Movado:
Chiu homo havu egalraitigite la eblecon, per laueble egalai kai malgrandai
materialai kai mensai investoi kai per minimumo da malutilo al la medio
atingi la kapablon komunikadi per rekta, de tria persono sendependa
dialogo sur internacia kai transkultura niveloi kai demokratie partoprenigi
sin kai sian kulturon. (38, modifita de la autoro)

9.
La evolucio ekipis la sin organizan homon per konscio, scioi, konscienco kai
volo. Chi karakteriziloi okaze de neceso povas generi novain valorigain
kriterioin en teorio kai praktiko, t.e. por konscia shanjado de la propra
pensado kai agado direkte al konkreta kai efika kreado den universala yusteco kai konservado den integra biosfero. Chi tio kompreneble validas ankau por
la kampoi de komunikado jenerale kai de Esperanto speciale. Enkonduko
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kai aplikado de Esperanto kiel transkultura kai internacia lingvo de chiui estas
pli multe ol etika apelacio. Kiel parto de la "kultura shanjijo" ("cultural turn")
(39) de nia epoko ji signifas konkretan pashon en la direkto al agnosko de la
finiteco-limigiteco de nia nuntempa merkatkreskofiksita modelo de progreso kai deturnijon for de la detruiva memreferencema kulturo... kai ties
ekskludivai tendencoi - transe de la de la Angla dominanta konsumorientijo de
nia globalizita mondo kai chiu multkultura hibridigo... En la sfero de universala
komunikado Esperanto signifas gravan reorientijon al dauropovai vivostiloi kiel
socikultura proyekto de kunlaboriva futuroformado.

Kompilis (05/2013)
Wolfgang Günther (UEA, AVE, Nula Horo)
Esperanto-Centro Harleshausen
34128 Kassel, Wilhelmshöher Weg 11
Germanio
w.guenther.esperanto@web.de

(*) RALFO (RAcia ALFabetO)
1. Anstatau j & la chapelitai ĉ, ĝ, ĵ, ĥ, ŝ, ŭ
oni uzas y/i & ch, j, zh, kh, sh, w/u sen diakritai signoi
2. y & w en ne fino de silabo: yes, sinyoro, westo.
i & u kiel/en lasta vokalo de silabo: kvin, kai, plus Europo, ankau
3. + q & x en sciencai tekstoi
Ekzemplo: "Sinyorino Wang joyas char shi zhus audis ekhoin.
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