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Konieczność edukacji na rzecz bezpieczeństwa
ekologicznego
Recenzja książki Mariusza Kubiaka i Małgorzaty Lipińskiej-Rzeszutek (redaktorzy naukowi), Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne, Warszawa-Siedlce: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017,
(ss.182).

W ostatnich latach istotnym przemianom ulega problematyka bezpieczeństwa, która stanowi
jedną z głównych funkcji państwa. Obecnie rozpatruje się ją w różnych wymiarach, głównie jednak wyróżnia się takie rodzaje bezpieczeństwa jak: militarne, polityczne, społeczne, kulturowe,
gospodarcze, informacyjne oraz ekologiczne. Każdy z nich ma swoją historię, rolę i znaczenie
w ogólnym pojmowaniu bezpieczeństwa. Dlatego też warto poznawać ich specyfikę. Szczególnie interesująca jest kwestia bezpieczeństwa ekologicznego. Jej właśnie poświęcona jest recenzowana książka, którą rekomendują w swych recenzjach dwaj wybitni profesorowie nauk
o bezpieczeństwie Andrzej Misiuk oraz Ryszard Rosa.
Inicjatorem i redaktorem naukowym tego opracowania jest prof. dr hab. Mariusz Kubiak, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zaś drugim redaktorem naukowym jest dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek,
będąca kierownikiem Pracowni Koncepcji Bezpieczeństwa w Zakładzie Teorii Bezpieczeństwa
siedleckiej Uczelni. Do udziału w tym projekcie zaprosili oni kilku znanych naukowców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa ekologicznego. Dzięki temu otrzymaliśmy opracowanie naukowe, które ukazuje wiele istotnych aspektów opisywanego bezpieczeństwa. Autorzy
poszczególnych rozdziałów omawianej książki nie ograniczyli się do opisu zjawiska współczesnych zagrożeń, ale przedstawili autorskie ujęcia bezpieczeństwa ekologicznego w dwóch
formach: jako istotnego elementu bezpieczeństwa narodowego, a także jako nowej dyscypliny
naukowej w obszarze nauk o bezpieczeństwie.
Wszyscy autorzy podkreślili początkowe stadium rozwoju ekologicznego wymiaru bezpieczeństwa i wskazali na problemy z tym związane. W rozdziale pierwszym pt. „Teoretyczno-metodologiczne aspekty rozważań nad bezpieczeństwem ekologicznym” prof. Robert Borkowski ukazał różne ujęcia bezpieczeństwa ekologicznego oraz wskazał autorów, którzy
używają pojęcia „bezpieczeństwo ekologiczne”, ale go nie definiują, ponieważ w obszarze nauk
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o bezpieczeństwie do tej pory nie ustalono jednolitej definicji tego pojęcia. Autor ten prezentuje
również różne sposoby rozumienia pojęcia „ekologia” oraz wskazuje na fakt, że kategoria pojęciowa „bezpieczeństwo ekologiczne” w ekologii nie występuje. Autor omówił również postanie
i rozwój politycznych partii Zielonych, których przedstawiciele weszli w skład parlamentów
wielu krajów, w sposób znaczący kształtując ich politykę ekologiczną. Przedstawił też kwestię wzmożonego zainteresowania problematyką ekologiczną w siłach zbrojnych wielu państw,
w których uświadomiono sobie konieczność ochrony środowiska naturalnego zarówno w okresie pokoju, jak też podczas wojen.
Interesujący jest także rozdział opracowany przez prof. Marka Leszczyńskiego, z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor przedstawił negatywne konsekwencje dominacji
neoliberalnego modelu rozwoju ekonomicznego i społecznego, nieuwzględniającego w wystarczającym stopniu konieczności tworzenia ładu społecznego opartego na harmonijnym
układzie człowiek – technika – przyroda. Leszczyński podkreślił konieczność holistycznego
traktowania kwestii ekonomii, ekologii i bezpieczeństwa w myśleniu o przyszłości i bezpiecznym, trwałym rozwoju w duchu Agendy 21.
W omawianej książce poświęcono również miejsce kwestii etycznej, która jest niezwykle
istotna w kształtowaniu współczesnego bezpieczeństwa ekologicznego. Rozdział ten opracował ks. dr Mirosław Twardowski, adiunkt w Zakładzie Polityki Regionalnej i Gospodarki
Żywnościowej na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stwierdził
on, że ważne miejsce we współczesnej etyce środowiskowej zajmuje nurt zwany pragmatyzmem środowiskowym. Jednakże wśród jego przedstawicieli występują istotne różnice poglądów, a wręcz przeciwstawne sobie stanowiska, które powodują negatywne konsekwencje.
Jego zdaniem małostkowe spory miedzy zwolennikami antropocentryzmu i antyantropocentryzmu, „płytkimi” i „głębokimi” ekologami są szkodliwe, gdyż dzielą etyków i sprawiają, że
możliwe wysiłki na rzecz zdecydowanych i skutecznych działań w obszarze człowiek – środowiska tak naprawdę spełzają na niczym.
Prof. Elżbieta Posłuszna i jej mąż Jacek w swym rozdziale przedstawili główne idee indywidualistycznego anarchizmu, environmentalizmu i liberacjonizmu Podkreślili, że stanowią one fundament dla radykalnych działań przeciwko porządkom państwowym i społecznym, jakie podejmują przedstawiciele ruchów anarchoindywidualistycznych, a także
ekologiczno-animalistycznych. Ukazali też przykłady ich antypaństwowej i antyspołecznej
działalności, próbując przy tym oszacować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym także
ekologicznego.
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Mariusz Ciszek w swym rozdziale scharakteryzował ujęcie zagadnień bezpieczeństwa ekologicznego w aktualnie obowiązującej „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” (z 2014 roku). Wskazał, że bezpieczeństwo ekologiczne nie zostało w niej
zapisane jako samodzielny dział bezpieczeństwa. Jednakże zostały w niej przedstawione zagrożenia o charakterze ekologicznym, wobec których należy podjąć działania zapobiegawcze
i edukacyjne w społeczeństwie. Problematyka bezpieczeństwa ekologicznego została w niej
ujęta jako ważny element bezpieczeństwa Polski.
O konieczności podjęcia szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej mówi w swym rozdziale
Ewa Charymska. Potrzebę tę powodują problemy i zagrożenia, jakie narastają w związku
z rozwijającym się kryzysem ekologicznym. Kryzys ten nasila się w związku z ciągle postępującą dewastacją środowiska naturalnego, dokonywaną przez współczesnych ludzi w imię
postępu cywilizacyjnego. Dlatego, głosi autorka, istotne jest kreowanie świadomości ekologicznej zarówno na poziomie jednostki, jak i grup społecznych. Poziom tej świadomości
decyduje bowiem o stosunku ludzi do otaczającej przyrody, umiejętności oszczędnego i efektywnego korzystania z jej zasobów, stosowaniu technologii przyjaznych środowisku, wyborze
umiarkowanej konsumpcji. Jej zdaniem głównym czynnikiem kształtowania tej świadomości
jest edukacja ekologiczna, prowadzona w sposób formalny (szkoły, uczelnie, różnego typu
szkolenia), nieformalny (filmy, słuchowiska, gry, konkursy, kampanie społeczne oraz poza
formalny (rodzina, znajomi, praca, rozrywka).
Jednakże najwięcej o konieczności edukacji na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego napisał Mariusz Wódka, doktorant w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa siedleckiej Uczelni. Kwestii tej poświęcił on swój rozdział pt. „Wzrost świadomości ekologicznej
– współczesne problemy i zagrożenia środowiska naturalnego w kontekście bezpieczeństwa
państwa”. Trafnie wskazał, że każda dewastacja środowiska naturalnego jest zagrożeniem dla
zdrowia i życia jednostki, dlatego też powinna się spotkać z odpowiednia reakcją służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność państwa. Mówiąc zaś o edukacji ekologicznej,
podkreślił, że jest ona ważnym narzędziem polityki ochrony środowiska i bezpieczeństwa
państwa.

