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Protekti la medion kaj movi al evoluo de la socio, kiu ebligos ekonomian disvolviĝon, altigos 
vivnivelojn konservante naturon kaj rimedojn por estontaj generacioj postulas konon de la nuna 
situacio. Scio pri la kaŭzoj, kiuj kaŭzas mediajn problemojn kaj manierojn malhelpi ĝin, respektive. 
kiel rebonigi mediajn ŝarĝojn povas kontribui al ŝanĝi la aliron ne nur en la kampo de produktado, sed 
ankaŭ konsumado, uzo de produktoj kaj post ilia uzo ilia posta sekundara uzo, respektive. dispono. La 
rezulto de tia scio devus esti kvalite pli ekologie amika aliro al resurso-ekstraktado, produktado kaj 
konsumado, kiu tamen ne estiĝos surbaze de ordonoj aŭ malpermesoj, sed surbaze de natura homa 
scio. 

 
En la lastaj jaroj, ampleksa gamo de juraj kaj teknikaj regularoj estis enkondukitaj en la 

kampo de la medio, kiuj kune reprezentas aron de modernaj normoj en la mondo. Ĉi tio helpis trakti 
kelkajn el la plej gravaj mediaj problemoj de civitanoj kaj entreprenoj. Media politiko stimulas 
novigon kaj investon en verdaj produktoj kaj servoj, kreante laborlokojn kaj eksportŝancojn. Tiuj ĉi 
agadoj kontribuis al plifortigo de la internacia engaĝiĝo kontraŭbatali klimatan ŝanĝon kaj perdon de 
biodiverseco, kaj al sukcesaj tutmondaj klopodoj por forigi ozonajn substancojn kaj plumbon. 

 
Altiĝanta tutmonda postulo je varoj kaj servoj kaj rimed-ekstraktado, kune kun nunaj 

neekonomiaj sistemoj de produktado kaj konsumado en la monda ekonomio, altigas bazajn varojn, 
mineralajn kaj energiprezojn, plimalbonigas poluon, generas pli da rubo, pliigas tutmondajn ellasojn 
de forcej-efikaj gasoj kaj pliigas la degeneron de tero. , senarbarigo kaj perdo.biodiverseco. Preskaŭ du 
trionoj de la mondaj ekosistemoj malpliiĝas, kaj estas pruvoj, ke la limoj de la potencialo de nia 
planedo por biodiverseco, klimata ŝanĝiĝo kaj la nitrogena ciklo jam estas superitaj. 

 
La daŭripova evoluo de socio prezentas grandan defion al la hodiaŭa civilizacio. Ĝi 

reprezentas ŝancon krei pli humanan socion, pli justan ekonomion, kaj pli civilizitan civilizacion. Tiel, 
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la homaro nun havas la ŝancon krei kondiĉojn por socio funkcianta laŭ la principoj de kunlaboro, 
kreivo, justeco, partopreno kaj humanismo. 

 
Tial oni ĉiam pli serĉas manierojn redirekti la nunajn homajn agadojn en la direkton de forlaso 

de la modelo de industria evoluo de socio kaj transiro al daŭrigebla modelo. 
 
Ĝi baziĝas sur la fakto, ke la nuna industria modelo elĉerpis siajn evolueblojn kaj la fino de la 

20-a kaj la komenco de la 21-a jarcento estas markitaj de la serĉado de funkcia alternativo al la 
industria evolumodelo. Aperas kelkaj alternativaj ekonomiaj kaj sociaj teorioj pri ekonomia kaj socia 
evoluo celantaj redirekti socion kaj civilizon al daŭrigebla modelo de evoluo. La nova paradigmo de 
evoluo iom post iom gajnas pli kaj pli da konturoj, kaj jam hodiaŭ eblas identigi la bazajn trajtojn de la 
ebla estonta modelo de daŭripova evoluo. 

 
Por ke evoluo havu longtempan pozitivan efikon, ĝi devas esti daŭrigebla. Daŭripova evoluo 

parolas pri provi certigi, ke la teraj rimedoj, kiujn ni uzas por ekonomia kresko, estu disponeblaj al 
estontaj generacioj. La nuna atento al la minacoj de tutmonda klimata ŝanĝo estas ekzemplo de kiel 
homa libereco kaj homa evoluo povas esti subfositaj kiam la interesoj de ekonomia kresko kaj evoluo 
estas apartigitaj de la interesoj de la medio. La solvo de aktualaj mediaj problemoj ne estas nur 
demando de teknika solvo, kiu ĝis antaŭ nelonge estis ekigita aŭ responde al media problemo aŭ ene 
de pli progresema aliro ol preventa aliro. Ĝi devus esti ŝanĝo en la valororientiĝo de la homo, kiel 
individuo, sed ankaŭ de la socio kaj la tuta homaro. 

 
La koncepto de daŭripova evoluo parolas pri maniero de ekonomia kresko kiu kovras la 

bezonojn de la socio kreante kondiĉojn por bonfarto en la mallonga, meza, sed precipe longtempe. La 
koncepto supozas ke evoluo devas renkonti la hodiaŭajn bezonojn sen endanĝerigi la potencialon por 
daŭra kresko por estontaj generacioj (ekzemple, malplenigante nerenovigeblajn resursojn sen trovado 
de alternativoj, detruante la ekosistemojn necesajn por vivo, ekigante ŝanĝojn en naturaj kondiĉoj kiuj 
signife malfaciligas homan supervivon kiel biologiaj specioj, ktp.). 

 
La celo de la internacia scienca konferenco "METES 2021" [Instigo - Edukado - Fido - Medio 

- Sekureco] estis informi la profesian kaj sciencan publikon, reprezentantojn de loka registaro kaj ŝtata 
administrado, interŝanĝon de spertoj kaj prezenton de novaj rezultoj en instigo, edukado, konfido, 
mediprotekto kaj sekureco.  


