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Rola mediów w kszta towaniu modelu konsumpcji w kontek cie zmian klimatycznych
Wprowadzenie
ówn przyczyn globalnych zmian klimatycznych jest bezprecedensowy w
ostatnich kilkudziesi ciu latach wzrost emisji gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw
kopalnych oraz zmiany u ytkowania gruntów. Spo eczno mi dzynarodowa stosunkowo
pó no zda a sobie spraw z niebezpiecze stwa zwi zanego z emisj gazów cieplarnianych. W
1988 r., gdy sta o si jasne, e ilo dwutlenku w gla w ziemskiej atmosferze systematycznie
ro nie, a wraz z tym zjawiskiem wzrasta temperatura, powo ano do ycia Mi dzyrz dowy
Zespó ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), który
zaj si badaniem przyczyn oraz skutków zmian klimatycznych. W 2001 r. IPCC
opublikowa o raport nie pozostawiaj cy z udze : o ile ludzko nie podejmie dzia
zapobiegawczych, to w bie cym stuleciu temperatura na Ziemi wzro nie bardziej, ni w
ci gu ostatnich 10 tys. lat! Doprowadzi to do zaburze opadów atmosferycznych,
podniesienia poziomu mórz, a w konsekwencji wp ynie na ekosystemy i oczywi cie –
cz owieka.
Do powstawania tzw. efektu cieplarnianego przyczynia si wiele ró nych gazów.
Cz
z nich wyst puje w przyrodzie, to jest: para wodna, dwutlenek w gla, metan, podtlenek
azotu i ozon. Cz
natomiast jest produktem dzia alno ci cz owieka. S to
chlorowcopochodne zawieraj ce fluor, np. fluorow glowodory, perfluorow glowodory czy
sze ciofluorek siarki.
Ludzko
porozumia a si co do konieczno ci ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych, wypracowuj c tzw. protokó z Kioto, w ramach którego poszczególne krajesygnatariusze zobowi za y si do redukcji gazów cieplarnianych (GC) poprzez dzia ania w
krajach rozwini tych.
Porozumienie przewiduje trzy rodzaje dzia : handel emisjami, wspólne wdro enia
oraz mechanizm czystego rozwoju. Umo liwiaj one krajom i przedsi biorstwom
handlowanie prawami do emisji tak, aby jej ograniczenie odbywa o si po najni szej cenie.
Polska ratyfikowa a Protokó z Kioto w 2002 r. Nasze zobowi zania to obni enie
emisji gazów cieplarnianych w okresie 2008–2012 o 6 procent w porównaniu z poziomem z
1988 roku. Obecnie na skutek restrukturyzacji przemys u i sporych inwestycji w ochron
rodowiska w ostatniej dekadzie, emisja gazów cieplarnianych w Polsce spada.. Z tej racji
Polska mo e liczy na dodatkowe korzy ci wynikaj ce z handlu emisjami. Jednak przysz e
zobowi zania redukcyjne mog si okaza bardzo surowe, co zmusi przedsi biorstwa do
dalszego obni anua emisji. Dlatego roztropni mened erowie s zainteresowani zachowaniem
cz ci pozwole na emisj z pierwszego okresu rozliczeniowego.
Przyczyny zmian klimatu
Do zmian klimatu przyczyniaj si 4 rodzaje dzia alno ci cz owieka: wytwarzanie
energii, przemys , transport i rolnictwo. W energetyce g ównym ród em gazów
cieplarnianych jest spalanie paliw kopalnych w celu wytworzenia energii elektrycznej oraz

ciep a. Gazy te s te emitowane podczas wydobywania, przesy ania, magazynowania i
dystrybucji paliw (np. metanu z górnictwa, gazownictwa czy sektora naftowego). W Polsce w
energetyce powstaje 46 % krajowej emisji gazów cieplarnianych.
Emisja takich gazów powstaje równie w procesach przemys owych takich, jak
produkcja stali, elaza i elazostopów, produkcja cementu i wapna, wytwarzanie amoniaku,
kwasu azotowego i siarkowego, produkcja petrochemiczna itp.
czna emisja z sektora
przemys u kluczowego to 18 %. krajowej emisji gazów cieplarnianych.
Transport to kolejne ród o. Wi e si z sprawno ci spalania, zawarto ci w gla w
paliwie oraz liczb przejechanych kilometrów. Gwa towny rozwój motoryzacji, bez
równoleg ych dzia
usprawniaj cych ruch (kierowanie nat eniem ruchu, systemy
komputerowe zarz dzaj ce korkami, czy dbanie o nawierzchni dróg) doprowadza do
znacz cego wzrostu emisji gazów cieplarnianych.
Czwartym ród em emisji gazów cieplarnianych jest rolnictwo, w tym fermentacja u
prze uwaczy (emisja metanu), nawo enie obornikiem i stosowanie nawozów sztucznych.
Bior c powy sze pod uwag , w krajowej polityce klimatycznej przewiduje si m.in.
ochron i wzrost poch aniaczy (na przyk ad poprzez nowe zalesienia), promocj form
zrównowa onego rolnictwa, promocj wykorzystywania nowych i odnawialnych róde
energii i przyjaznych rodowisku technologii, likwidacj zaburze równych warunków
konkurencji typu ulgi i subwencje do produkcji, wsparcie przekszta ce strukturalnych w
gospodarce, w energetyce, przemy le, transporcie i gospodarce odpadami.
Podstawowym problem pozostaje jednak to, jak postaw przyjm odbiorcy dóbr
wytwarzanych w opisanych wy ej procesach. Wspó czesna ekonomia wyra a si d eniem do
coraz wi kszej konsumpcji towarów i us ug. Nikt nie chce dobrowolnie zmniejszy
osi gni tego ju poziomu. Jest raczej odwrotnie: trudno zaspokoi rozbudzone apetyty.
Gospodarka wolnorynkowa jest – zdaniem klasycznych ekonomistów – systemem
efektywnym, bo zmusza producenta do maksymalnej gospodarno ci i innowacyjno ci. To
powoduje ni sze koszty, a zatem wi ksze zyski. Ale aby to osi gn , przedsi biorstwa s
zmuszane do eksploatowania najta szej si y roboczej i surowców. Prowadzi to do
wyczerpywania zasobów i kryzysu ekologicznego. W ten sposób pogo za dostarczaniem
spo ecze stwu najta szego produktu obraca si przeciwko niemu w postaci zanieczyszczenia
rodowiska, zaniku naturalnych ekosystemów i zró nicowania biologicznego. Do
przeci tnego konsumenta coraz silniej dociera prawda, e podstawowym skutkiem wzrostu
gospodarczego powinna by wzrastaj ca jako
ycia, na któr – obok poziomu konsumpcji
materialnej – sk ada si stan rodowiska, zdrowie, wykszta cenie, bezpiecze stwo,
zatrudnienie, sprawiedliwo itd. Dopiero wtedy mo emy mówi o szcz ciu i satysfakcji z
ycia.
Wzrost ekonomiczny jednak nie mo e odbywa si bez ogranicze , bo zasoby s
ograniczone. A jednak wci ów wzrost si odbywa. Powstaje pytanie: czyim kosztem? Kto
na tym korzysta, a kto traci? Czy wszyscy s w stanie zaspokoi swoje potrzeby, czy tylko
niektórzy? Na jakim poziomie konsumpcji materialnej i jak d ugo?
Próbuj c odpowiedzie na te pytania nie trudno doj do wniosku, e wspó cze nie w
krajach rozwini tych mamy do czynienia z konsumeryzmem (konsumpcjonizmem), czyli
nadmiern konsumpcj dóbr materialnych, nieusprawiedliwion rzeczywistymi potrzebami
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ludzkimi, nie licz
si z kosztami ekologicznymi, spo ecznymi i indywidualnymi. Owa
nadmierna konsumpcja nie s y zaspokojeniu potrzeb elementarnych, lecz wtórnych,
zwi zanych zwykle z po daniem w adzy, dominacji, presti u, wy szej pozycji spo ecznej. O
ile potrzeby elementarne mog by zaspokojone przy okre lonym poziomie konsumpcji, o
tyle potrzeby wtórne i pragnienia w zasadzie s nie do nasycenia.
Postawa nienasyconego konsumenta cz sto wynika z ch ci dorównania innym, z
zawi ci. Jest kreowana przez stwarzanie wra enia osi gni cia wi kszej satysfakcji z ycia w
drodze wzrastaj cej konsumpcji materialnej. Owo z udzenie podsycane jest dwoma, starannie
kreowanymi instrumentami zwi zanymi z tzw. ekonomi wzrostu, tj. mod i reklam .
Obecnie tworzy si sztuczne potrzeby, aby mie zbyt na nowe dobra. Cz owiek nie wiadomie
poddaje si tej presji. Zw aszcza, e wspó czesny marketing dysponuje coraz to
nowocze niejszymi technikami, a tak e trikami (modele i modelki reklamuj ce towary i
us ugi s niezwykle atrakcyjni fizycznie, manipulacje cenami itp.). Niekiedy mamy do
czynienia z wyrafinowanym dzia aniem producentów z zakresu promocji i public relations,
gdzie tajemnic dobrego przekazu jest fakt, e ludzie nie kupuj towarów, lecz korzy ci, nie
kosmetyki, lecz pi kno, nie samochody, lecz komfort, luksus i szybko , nie sportowe
ubrania, lecz wygod . I do tego celu wykorzystywani s dziennikarze.
Konsumpcja zrównowa ona
Mo liwa jest konsumpcja zrównowa ona, która charakteryzuje: si :
Zachowaniem mo liwo ci odtwarzania zasobów odnawialnych,
Efektywnym u ytkowaniem zasobów nieodnawialnych,
Stopniow eliminacj substancji niebezpiecznych i toksycznych z procesów
gospodarczych oraz innych zastosowa ,
Ograniczaniem uci liwo ci dla
rodowiska i nieprzekraczaniem granic
wyznaczonych jego odporno ci ,
Sta ochron i odtwarzaniem (je li jest to mo liwe) ró norodno ci biologicznej na
czterech poziomach: krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym,
Tworzeniem podmiotom gospodarczym warunków uczciwej konkurencji w dost pie
do ograniczonych zasobów i mo liwo ci odprowadzania zanieczyszcze ,
Uspo ecznieniem podejmowania decyzji, zw aszcza dotycz cego lokalnego
rodowiska,
eniem do zapewnienia ludziom poczucia bezpiecze stwa ekologicznego,
rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjaj cych zdrowiu fizycznemu,
psychicznemu i spo ecznemu przez tworzenie i kultywowanie wi zi lokalnych.
ówn rol w kreowaniu ró nych postaw konsumenckich, zarówno konsumpcji
zrównowa onej, jak i konsumeryzmu spe niaj media.
Konsument jest najs abszym ogniwem. Z regu y ma ograniczony dost p do rzetelnej
wiedzy o towarach i us ugach. Jest podatny na praktyki marketingowe. Kieruje si emocjami,
dokonuje zakupów w po piechu, wierzy – cz sto bezpodstawnie – w kupieck uczciwo .
Konsument, nawet gdy odkryje, e sta si obiektem manipulacji i zakupi np. rzecz
ca kowicie zb dn lub z ej jako ci, nie bardzo ma ch
dochodzenia swego, bo ma
ograniczony dost p do wymiaru sprawiedliwo ci (liczba i uci liwo procedur, koszty).
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Cz sto wybiera nie wiadomie towary wadliwe, zagra aj ce zdrowiu i yciu (leki!). Brak mu
wiedzy o towarach i us ugach, w któr wyposa ony jest profesjonalista. Jest zatem na
straconej pozycji.
Tymczasem konsument ma swoje prawa (o czym wiedz nieliczni) do:
Wyboru towarów i us ug o jako ci odpowiadaj cej cenom,
Dost pu do rzetelnej informacji o towarach i us ugach,
Ochrony przed towarami niebezpiecznymi,
Zrzeszania si ,
Edukacji konsumenckiej,
ycia w zdrowym rodowisku.
Coraz cz ciej dzi ki aktywno ci organizacji konsumenckich oraz ekologicznych konsument
staje si odpowiedzialny i przed dokonaniem zakupu zadaje sobie pytania:
Kto to wyprodukowa ,
Kto na tym zarabia,
Czy jest mi to rzeczywi cie potrzebne,
Czy zamiast nowego produktu mog kupi u ywany, wypo yczy , zrobi
samodzielnie,
Czy w procesie produkcji przestrzegano zasad poszanowania rodowiska,
Czy produkt spe nia standardy rodowiskowe,
Czy sk adniki s bezpieczne dla zdrowia,
Czy produkt podlega odzyskowi, czy jest biodegradowalny,
Czy mog kupi podobny produkt wyprodukowany lokalnie,
Czy producent wspiera spo eczno ci lokalne,
Czy w cenie uwzgl dniono koszty zewn trzne, czy te p aci je kto inny,
Czy bezpo redni wytwórcy otrzymuj godziw zap at ,
W jakich warunkach pracuj zatrudnieni, czy nie s naruszane prawa pracownicze,
Jakie organizacje producent wspiera finansowo,
Czy producent przestrzega uczciwej reklamy i informacji,
Czy producent produkuje równie bro , czy testuje produkty na zwierz tach.
Media (prasa, radio, telewizja oraz Internet) odgrywaj kluczow rol w kszta towaniu
modelu konsumpcji, a to z kolei – jak wy ej zaznaczono – wp ywa na poziom
zanieczyszczenia rodowiska, w tym emisj gazów cieplarnianych (wytworzenie dóbr i
wi kszo us ug wymaga przecie energii). To media poprzez publikacje oraz reklamy
wywo uj zainteresowanie takimi czy innymi dobrami. Ukazuj c ludzi elit, kreuj styl ycia.
Mamy tu do czynienia z mechanizmem kreacji organizacji, osób i postulatów (pokutuje
stereotyp: to co opublikowano w mediach jest wa ne). Niestety dominuje w tych przekazach
nadkonsumpcja, typowa dla krajów rozwini tych. Naukowcy w Instytucie Klimatu,
rodowiska i Energii w Wuppertalu (Niemcy) opracowali wska nik pe nej
materia och onno ci (TMR), pozwalaj cy oceni na ile dane spo ecze stwo staje si bardziej
oszcz dne w zu ywaniu zasobów rodowiska. Wska nik ten uwzgl dnia nak ady nie tylko na
wytworzenie produktu i jego konsumpcj , ale tak e koszty po rednie zwi zane z
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pozyskiwaniem bezpo rednich nak adów materialnych lub skutkami ich pozyskiwania czy
przemieszczania. Analizy uczonych wskazuj , e mo na zu ywa 4- a nawet 10-krotnie mniej
zasobów i energii uzyskuj c ten sam efekt konsumpcyjny.
Takie postawy lansuje z regu y dziennikarstwo ekologiczne, którego misj jest
dostarczanie opinii publicznej u ytecznych informacji (np. jak konkretnie oszcz dza zasoby i
energi ) oraz wp ywanie na polityk ekologiczn pa stwa oraz postawy obywateli. Tego
rodzaju publikacje powinny by rzetelne, zrozumia e, wyczerpuj ce, istotne oraz – co bardzo
wa ne – stale obecne (nie epizodyczne). Z kolei cechy dobrego dziennikarza to:
Rzetelna wiedza,
Zdolno ci reporterskie,
Umiej tno ci prezentowania (tekst, antena) zawi ych zagadnie ,
Zmys obserwacji,
Upór,
Pomys owo ,
Doskona e zorganizowanie,
Otwarto na nowe informacje i pogl dy.
To jednak, jak uczy do wiadczenie, nie wystarczy, by przekaz medialny by
obiektywny, bo reporter podejmuj cy tematyk ekologiczn powinien ponadto mie wsparcie
swoich redaktorów, wsparcie ekologów, czas na porz dne przygotowanie materia ów, dost p
do informacji uzupe niaj cych oraz mo liwo poszerzenia swojej wiedzy.
Reporter zbieraj cy materia y napotyka w swej pracy na liczne przeszkody. I tak po
stronie agend rz dowych b
to:
Bezkrytyczne za enie, e wzrost to dobro,
Chorobliwa tajemniczo ,
Zas anianie si bezpiecze stwem narodowym,
argon biurokratyczny,
Public relations (o tym dalej),
Niemo no przewidywania konsekwencji.
Z kolei przeszkody ze strony przemys u to:
Przekonanie, e zysk jest wszystkim,
Zniekszta canie danych,
Public relations,
Propaganda,
Utrzymywanie i oferowanie miejsc pracy.
Inne problemy to wiarygodno
róde informacji. Nierzadko dziennikarz jest
wprowadzany w b d, nie tylko przez rz d czy przemys , ale tak e przez np. ekologów,
których cechuje cz sto jednostronne nastawienie, antytechniczne postawy i niekiedy –
przykro to stwierdzi – w asny interes. Niedo wiadczony dziennikarz atwo mo e wpa w
tego rodzaju pu apk .
Inne problemy, z którymi cz sto spotykaj si dziennikarze, to manipulacje i
nierzetelne naukowe ekspertyzy. Na poziom i rzetelno publikacji wp ywaj równie
wewn trzne uwarunkowania redakcji: oszcz dno ci, obawa przed utrat reklam, s abe
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zrozumienie i poparcie zespo u, pokusa sensacji. Z kolei po stronie dziennikarzy problemami
lenistwo, naiwno i ignorancja, stronniczo i znudzenie tematem.
Producenci dóbr konsumpcyjnych, zw aszcza du e korporacje, obok typowej reklamy
czy udost pniania informacji mediom, stosuj public relations (PR). Jedna z definicji brzmi:
PR to funkcja zarz dzania, która nawi zuje i podtrzymuje wzajemne korzystne stosunki
mi dzy instytucj oraz grupami, od których zale y jej sukces lub kl ska. Je eli PR jest
realizowane etycznie, tj. opiera si na prawdzie, to informacja w mediach jest z regu y tak e
prawdziwa. Bywa jednak i tak, e PR jest wykorzystywane do oszukiwania otoczenia, a
ostatnio do niszczenia konkurencji w ramach tzw. czarnego PR. Odró nienie przez
przeci tnego odbiorc komunikatów rzetelnych od nierzetelnych jest trudne, ale obowi zkiem
dziennikarza jest sprawdzenie informacji i jej ród a, Chyba, e jest on skorumpowany.
Nie jeste my bezbronni
Obecna w mediach nachalna reklama i promocja konsumpcji jednych dra ni, inni nie
zwracaj na nie uwagi. Ale to pozory, bo reklama dzia a niekiedy na pod wiadomo .
Wiedzmy jednak, e nie jeste my wobec tego zjawiska bezbronni. Prawo ochrony rodowiska
w art. 39 stanowi, e „Organizacje spo eczne mog wyst powa do w ciwych organów
administracji o zastosowanie rodków zmierzaj cych do zaprzestania reklamy lub innego
rodzaju promocji towaru lub us ugi, je li reklama ta lub inny rodzaj promocji sprzeczne s z
art. 80.”
Z kolei w art. 80 zapisano: „ Reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub us ugi nie
powinny zwiera tre ci propaguj cych model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony
rodowiska i zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci wykorzystywa obrazu dzikiej
przyrody do promowania produktów i us ug negatywnie wp ywaj cych na rodowisko
przyrodnicze”.
Coraz popularniejsze s bojkoty konsumenckie. Np. tradycyjnie 23 listopada to „dzie
bez zakupów” lansowany przez organizacje ekologiczne. Promuj one równie etyczne
inwestowanie – poprzez instytucje finansowe – w czysty biznes.
Najwa niejsze s jednak indywidualne wybory. Wskazówkami przy zakupach mog
by m.in. eko–znaki na produktach. Aby jednak by y one racjonalne, potrzebna jest rzetelna
wiedza o produktach i ich wp ywie na rodowisko.
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Nowe ycie Gospodarcze
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