Sprawiedliwość i ekologia. Jak wyjść poza perspektywę imperialną?
debata ﬁlozoﬁczna
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Wydarzenie zrealizowane zostanie w trybie online. Transmisja będzie dostępna na zamkowych
kontach:
Facebook oraz YouTube
Wiceprezydent USA powiedziała, że wojny XX wieku były wojnami o ropę, a wojny XXI wieku będą
wojnami o wodę. Władze Algierii oskarżają Kabylów o działania terrorystyczne polegające na
podpalaniu lasów. Walka o zasoby, możliwości ekologicznej transformacji przemysłu będą decydowały
o losach społeczeństw. Wszystko może być narzędziem gry sił między stronnictwami – wewnętrznymi
i międzynarodowymi – i zdolność do realizacji zielonego modelu rozwoju może być ważniejsza niż
wiele dyplomatycznych sojuszy. Można więc powiedzieć, że jeżeli według Clausewitza polityka była
przedłużeniem wojny to ekologia nieuchronnie będzie przedłużeniem polityki (i wojny).
A gdzie w tej perspektywie miejsce na sprawiedliwość? Czy to podejście do ekologii w duchu real
politic nie uniemożliwi przeprowadzenia systemowych zmian na rzecz ochrony środowiska? Czy
zmiana gospodarcza może dokonywać się ponad głowami społeczeństw? Czego domagałaby się
sprawiedliwość w procesie przemian? Jak myśleć o potrzebnych zmianach ekologicznych, by nie stały
się źródłem dominacji? Jakie ramy ﬁlozoﬁczne pozwalają pogodzić potrzebę przemian i demokratyczną
kulturę partycypacji? Jakie ramy ﬁlozoﬁczne pozwalają kryzys ująć jako szansę na stworzenie bardziej
demokratycznego społeczeństwa?
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