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        סביבתיתסביבתיתסביבתיתסביבתית


שנה למניפסט הירוקשנה למניפסט הירוקשנה למניפסט הירוקשנה למניפסט הירוק    40404040


        אדו� הראשו�אדו� הראשו�אדו� הראשו�אדו� הראשו�

  כרמית לובנוב

  


אקולוגיה ומהפכה  בנושא, ואולי היחיד עד כה, פורס� מאמר ראשו�, בחודש ספטמבר,  שנה40לפני  

אותו כתב , המאמר.   (’The Ecological and Revolutionary Thought‘)  'אקולוגיה ומחשבה מהפכנית'

 Anarchy יורק ולאחר מכ� בירחו� האנגלי בניו Comment פורס� בתחילה בעיתו� בש�, י�'בוקצמורי 

  . החברתית  האקולוגיה–והיה ממבשרי זר� מחשבתי חדש 

 מהל! ב� 
 ולמעשה  סדרת מאמרי� זו תסקור את הולדת האקולוגיה החברתית ואת מצבה הנוכחי להלכה

ועד , 50
 בתחילת שנות ה אי ש�, ל השמאל האמריקאימהשוליי� האנרכיסטיי� ש, יותר מחצי מאה

אתייחס , הראשו� בסדרה, זה במאמר. 21
 הפיכתו לזר� מקובל במחשבה הסביבתית בתחילת המאה ה

כ� אדו� בדר! הרעיונית שעשתה   .בזיקת� לסוגיות חברתיותולשאלות מפתח בשיח הסביבתי היו� 

הוגה ופעיל שמאל רדיקלי שהתווה , י�'בוקצ � אותהאז הקי, מאז שנות החמישי�, האקולוגיה החברתית

 .היו� את פעילות התנועה במש! עשרות שני� ועד

        

        

 שלוש גישות לסביבהשלוש גישות לסביבהשלוש גישות לסביבהשלוש גישות לסביבה

  .בהכללה אפשר לומר שישנ� שלוש? הגישות השונות בשיח הסביבתי, א� כ!, מה�

בבסיסה טמונה . 'מעמיקה' או' אקולוגיה עמוקה'ידועה ג� בשמות ', הגישה הביוצנטרית, 'הגישה הראשונה

מנוסחי� כטיעוני� בעלי גוו� רומנטי  עיקרי תפישה זו. ההנחה שכושר הנשיאה של כדור האר& מוגבל

גרידא ) כלכלי(כי התייחסנו אל הטבע כאל משאב  נקלענו למשבר סביבתי: בתולית
אודות אר& בראשית

. על
 הוריד את האד� ממעמדלתק� את המשבר הסביבתי יש ל כדי; ולא אלינו ואל הטבע כאל קהילה אחת

לעיתי� מביאות הנחות היסוד לתופעה . בהתנגדות לקדמה ולטכנולוגיה כלל ג�
 גישה זו קשורה בדר!

נתפס כעוי�  ,כריתת עצי� ועוד, חקלאות,  מצב בו כל ניצול של הטבע ובזה ג� דייג
' ֶאק.ַפִשיֶז�' שמכונה

של בני אד� תמורת   יסכימו להקריב אינטרסי�הקיצוניי� שבי� הדוגלי� בה. את הסביבה ולכ� פסול

  .אינטרסי� סביבתיי�

גישה זו הפיתוח  על פי. טוענת כי לאד� מעמד מיוחד ביחס לטבע', האנתרופוצנטרית, 'הגישה השנייה

גישה זו אינה מגדירה . יתר שלה� הטכנולוגי נות� מענה לשאלת ניצול משאבי� טבעיי� ולכ� מאפשר ניצול

צרי! לרס� עצמו בשימוש במשאבי� טבעיי� שכ�  � וג� אינה מתייחסת לשאלה למה האד�ערכי� סביבתיי

טכנולוגית לפיתוח משאבי� חלופיי� או להגדלת המשאבי�  בבסיסה מצוי הטיעו� כי יש אפשרות

  .הקיימי�
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 למע� שימור"  ('פיתוח בר קיימא'בו הוגדר ) 1987(ח ברונטלנד "ובפרט מאז ניסוח דו, משנות השמוני�

תפשה עמדה זו מקו� מרכזי  ,המעגני� תפיסה זו כאסטרטגיה מדינית) 1992(ומסמכי ריו ") הדורות הבאי�

גישה . הסיכוי לשכנע בחשיבות שמירת הסביבה :בשל יתרונה הבולט, לדעתי, וזאת בעיקר, בשיח הסביבתי

ולכ� ג� , בעיות סביבתיותוקרנות מחקר כדי לסייע בפתרו�  תעשייני�, זו מאפשרת לפנות לפוליטיקאי�

 .אותה כמצע יסוד גופי� סביבתיי� רבי� אימצו

שיקולי�  היא משלבת. נית� להכליל כמאחדת טענות של שתי התפישות הראשונות, את הגישה השלישית


קיימא סוציו
 סביבתיות בת' או במינוח חדש' אקולוגיה חברתית'ומכונה , של צדק סביבתי וצדק חברתי

 .'אקולוגית

  


 המתועשת שדוגלת בעקרו� מקסו� הרווח , העירונית, הקפיטליסטית - לחברה המודרנית,  פי גישה זועל 

רעלי� , בדר! של שימוש לא אחראי בכימיקלי�, מביא להרס שיטתי של כדור האר& ,זה. תאבו� לא מרוס�

 שאר מפניבי� ה, משתמשי� בהרבה פחות משאבי�" עניי העול�. "אקטיביי� שנזק� רב
רדיו וחומרי�

. הסביבתיות ה� שנושאי� בעיקר את תוצאות הבעיות, מאיד!; שנגישות� למשאבי� פחותה בהרבה

האחראי� להתחממות   מגזי החממה1/3
ב אחראית לפליטה של כ" מאוכלוסיית ארה5%: לדוגמא

 קורב� לנוגס מבחינת פגיעה האקולוגיה החברתית טוענת כי צריכה להתקיי� אבחנה בי�. האטמוספרה

דרישת התנועה , כ!. בשמירת הסביבה הפתרו� אמור להיות שיתו6 הקורבנות בתועלת שתיגר�. בטבע

חלשות ב בהשקעות תעשייתיות ולא רק בדרישה  ב תעזור למדינות"לאקולוגיה חברתית הייתה שארה

  .לעמידה בסטנדרטי� סביבתיי�

לצמחי� ואו  ר משקל מוסרי מאשרגישה זו דומה לגישה האנתרופוצנטרית בכ! שלבני האד� מוקנה יות

אחראי� למשבר , כמכלול ,רואה גישה זו בבני האד�, א! בשונה מהגישה האנתרופוצנטרית; לבעלי חיי�

 .הסביבתי ועל תיקונו

        

        

   תחת זכוכית המגדלת תחת זכוכית המגדלת תחת זכוכית המגדלת תחת זכוכית המגדלת––––אקולוגיה חברתית אקולוגיה חברתית אקולוגיה חברתית אקולוגיה חברתית 

מח הצו, עוסקת במערכת היחסי� שבי� אד� לסביבתו על כל סעיפיה מעול� החי אקולוגיה חברתית

ואזור  תכנו� עיר, מדעי המדינה, ביולוגיה, כוללת בתוכה היבטי� סוציולוגיי� וכ� ג� כלכלה היא. והדומ�

את השסע שבי� בני  התנועה לאקולוגיה החברתית מרחיבה את גבולות הדיו� בכ! שאינה רק מבקרת. ועוד

האקולוגיה החברתית , לומרכ. אפשריות אלא מצביעה על הצור! לרפא אותו ועל דרכי ריפוי, האד� והטבע

היא מגדירה . סביבתיות בעול�
 והחברתיות האנטי היא ביקורת מעמיקה ועקבית של המגמות הפוליטיות

מצד אחד ושל ) כענ6 בביולוגיה(להשקפה של אקולוגיה מדעית  בו יש ייצוג, פוליטי
 כלכלי
מרחב סביבתי

  מצד  מערכות פוליטיות וחברתיות

  .ממשלתיי� בעול�
מפלגות הירוקות והגופי� הסביבתיי� הלאובתחומיו פועלי� ה, שני


 המאה השל  30
התנועה לאקולוגיה חברתית נעה ממרקסיז� מסורתי של שנות ה, מבחינת רעיונית 20 

על חופש הפעולה של   לגרסה קיצונית של ליברליז� פוליטי התומ! בהגבלה מינימלית של החברהועד

האנרכיז� ואת מאבק העובדי�  את, הסוציאליז� הפרולטרי המסורתיהעיד�  המרקסיז� תא� את. היחיד

עיד� של , שלאחר מלחמת העול� השנייה הליברליז� הקיצוני תא� את העיד�. נגד הקפיטליז� והפשיז�

  .והידרדרות סביבתית התפתחות טכנולוגית מואצת, ביסוס קפיטליסטי
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, אנרכיז� ואקולוגיה הוא איחוד' אקולוגיה ומחשבה מהפכנית'י� העלה במאמרו על 'המוטיב המרכזי שבוקצ

בי� אד� לטבע וחופשית  בהתבסס על התפישות הדומות שלה� וההכרחיות בשניה� לחברה מאוזנת

ה ולא הירארכית ע� האקולוגי הוא הדגיש את הצור! בשילוב פוליטיקה ביזורית. מבחינה חברתית

 .במשמעותה החברתית הרחבה

  

קירפטריק סייל מייחס המחבר , ב" הסוקר את תולדות התנועה הסביבתית בארה''''המהפכה הירוקההמהפכה הירוקההמהפכה הירוקההמהפכה הירוקה''''בספר 

ולא למאמר של , )1962, ל קרסו�'רייצ(' האביב הדומ�האביב הדומ�האביב הדומ�האביב הדומ�'''' )השמרני(נקודת המוצא לתנועה דווקא לספר  את

הסביבה הסביבה הסביבה הסביבה "' י�'לא כ! קרה לספרו של בוקצ. קי�נמכר במיליוני עות' האביב הדומ�'. שהוזכר כא� י�'בוקצ

. בשורה אחת' הירוקה המהפכה'ספר זה נזכר ב. שיצא לאור מספר חודשי� קוד� לכ�, "המלאכותית שלנוהמלאכותית שלנוהמלאכותית שלנוהמלאכותית שלנו

בהיסטוריוגרפיה של התנועה  י� בקרב הקוראי� האמריקאי� כמו ג�'ההצלחה המעטה לה זוכה בוקצ

  . אורח החיי� האמריקאי מנומקת עלי� מתח ביקורת חריפה ו'נובעת אולי מכ! שבוקצ

  

,  מי אחראי לצריכה של משאבי�
 שהעלה  שאלות יסוד. י� וספרו היו מרכזיי� ביותר'בוקצ, במבט לאחור

כ! ג� ;  נותרו בעינ�
כפר 
מהות יחסי עיר, הרסניי� מי משתמש יותר בחומרי�, מי מבזבז יותר משאבי�

שאלות . ימוש בטכנולוגיות חדשות והמש! הצמיחה הכלכליתש, אוכלוסי� סוגיות מעשיות וערכיות כגידול

  .את ליבת הדיו� הסביבתי ג� היו� וסוגיות אלה מהוות

        

        

 אז והיו�אז והיו�אז והיו�אז והיו�

מאנשי סביבה  בשונה. האקולוגיה החברתית מניחה שהמשבר האקולוגי הנוכחי הוא תוצר של הקפיטליז�

אנשי , גדול מכושר יצור המזו� וי הטבעידהינו אלה המאמיני� כי הריב, האמוני� על הגישה המלתוסיאנית

טועני� כי הדר! שבה האנשי� מתייחסי�  ה�. האקולוגיה החברתית טועני� שלא מספר האנשי� חשוב

צרכנות וייצור עוד6 ה� , צריכת יתר, במסגרת זו .לאחרי� היא שמניעה את המשבר הכלכלי הנוכחי

  .מבניי�
 ת היבטי� מוסריי� וחברתיי�עמוקה בהרבה ובעל חברתית
 סימפטומי� של מערכת ערכית


' לגדול או לחדול'חברת השוק הנוכחית מובנית סביב הציווי התחרותי הברוטאלי של    

, על חשבו� שיקולי� אחרי� יזמות מונעות בלח& השוק בחיפוש אחר רווחי� להתרחבות קפיטליסטית

  נשיאה של כדור לכושר ה ציווי זה עומד בסתירה. מפחד להשתלטות המתחרי� על השוק

החברתית טוענת כי ציווי זה מוביל  מחשבת האקולוגיה. האר& וליכולתו לקיי� מגוו� של צורות חיי�

  .חברות קפיטליסטיות לבזוז את כדור האר&

החברתי ובשיח  שהיתה שולית בשנות החמישי� עומדת היו� במקו� מרכזי למדי בשיח, תפישה זו

הכלכלה "כי , Earth in Balance  (1992)בספרו , אל גור,  לשעברב"כתב סג� נשיא ארה, כ!. הסביבתי

מה שאנו רואי� ומעריכי� זה רק תחו� קט� בלבד בתו!  .מידה יחיד של ערכי הדברי� בעול�
 נכשלה כקנה

והרבה ממה שאנו לא רואי� , הנובעת מהבחירות הכלכליות שלנו הקשת המלאה של עלות מול תועלת

. הכיר את רעיונות התנועה לאקולוגיה חברתית, כשוחר סביבה, ידוע א� גור לא". קשור להרס הסביבה

האקולוגית ולדבריה גור מתבטא כאחד הנציגי� הרשמיי� הבולטי� של המערכת  בניגוד לתנועה

רעיו� שהתנועה לאקולוגיה חברתית קידמה , במרכז המפה הפוליטית, ולמעשה מקד� ,הקפיטליסטית

 .ליהשני� קוד� בשולי שו עשרות
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הסביבתית מכירות בכ! שהמשבר הסביבתי הוא תוצר  ברור כי לא כל הגישות הרווחות כיו� באשר לסוגיה

 הרבה 
ביותר למשבר הסביבתי הוא דווקא התפוצצות האוכלוסי�  ההסבר הרווח. מיידי של הקפיטליז�

 הקטנת שיעורי המסקנה הבלתי נמנעת היא. במשאבי� המוגבלי� של כדור האר& מדי אנשי� משתמשי�

האקולוגי  מאשימי� את המדע והטכנולוגיה בהרס, אחרי�. אוכלוסי� על מנת להגיע לאיזו� אקולוגי ריבוי

, להשקפות ולהסברי� הללו בניגוד, האקולוגיה החברתית. ובראש� רעלי� כימיי� ותחנות כוח גרעיניות

טמוני� בדר! בה בני , וג� תיקונו, המשבר ,כלומר. מדגישה היחסי� החברתיי� כשורשי המשבר הסביבתי

  .וכלכליי� האד� מאורגני� בתו! מוסדות פוליטיי�

  

כשליטה חברתית  מופיעה תחילה) הטבע הראשו�(על פי האקולוגיה החברתית שליטה על העול� הטבעי 

נגזר מהגישה הביקורתית ( מנוצלי�
נובעת מתו! מבנה חברתי של מעמדות מנצלי�, כלומר, של אד� באד�

 הובילה לשליטת האד� –ומעמד כלכלי  גזע, עדה, )מגדר(מי� , שליטה לפי גיל).  אסכולת פרנקפורטשל

חברתיות אנושיות באחרות בחברות קדומות  האקולוגיה החברתית מוסיפה ששליטה של קבוצות. בטבע

ר הטבע כאינטרס של אליטות חברתיות ובסופו של דב אפשרה לבני אד� לתפוס ג� את השליטה בעול�

מתנגדת לכל צורות של הירארכיה או שליטה כמו ג� ניצול מעמדי או  לכ� האקולוגיה החברתית. מעמדיות

אנו נאבקי� להציל את כדור האר& אנו חייבי� להיאבק בהיררכיה ובניצול על בסיס  ג� כאשר, כ!. דיכוי

  .זהות מינית ומעמד, מי� ,גזע

פוליטית חברתית שתוכל להתגבר על האינטרסי�  הפכהתומ! במ, על אקולוגיה ומהפכה) ההוא(המניפסט 

הטענה המועלית בו כי הדר! בה בני . מעמדי בחברה בת ימינו של ההסדרי� הקפיטליסטי� ותביא לשוויו�

  .נכונה מתמיד, מכרעת להתמסרות לפתרו� המשבר האקולוגי האד� נוהגי� איש ע� רעהו

 .תרתי משמע, עדיי� מחכה לתמורה, לשינוי חברתימובחנת של רעיונות  כסדרה, אקולוגיה החברתיתה

 

 .2004ספטמבר  , 15' גליו� מס', חברה'מאמר זה פורס� לראשונה בכתב העת 


