
DISVOLVIĜO KAJ MEDIO    
     La 7an de marto 2018 

 Alproksimiĝo al la nocio de disvolviĝo (instigi al 

interdisciplina esploro)  

1-Imagu lokan komunumon, kies gvidantoj kolektas ĉiunokte la 

produktadon de ĉiuj siaj membroj kaj redistribuas al ili parton de tiu 

produktado. Laŭ tio ĉu tiu parto estas *malpli granda ol, *egala al, 

*aŭ pli granda ol la porcio de simpla reakiro de la fortoj de tiuj 

individuoj, la komunumo malprosperos, stagnos aŭ disvolviĝos, kaj 

tio, sendepende de la kialoj de la disdonata kvanto. 

2-kiam oni ne bezonas sian tutan laboran forton por certigi sian 

biologian postvivadon, tiam oni povas dediĉi tempon al sia 

disvolviĝo, ĉu individua, ĉu grupa. Estas do necese havi 

“marĝenon” de tempo, de rimedoj. 

3-Ofta konfuzo estas farita inter la nocioj de disvolviĝo kaj de 

kresko. Kreski estas pligrandiĝi aŭ pliiĝi nombre. Tiu koncepto 

entenas nek celon nek kvalitan aspekton. Alivorte: kresko ne trafas 

alian celon ol pligrandiĝon. 

Bildo 1: 

ekonomia 

kreskado sen 

antaŭa pripenso 

pri l’estonto 

povas konduki 

al katastrofo!  

 

 

 



Disvolviĝo1, kiam ne nur estas kvanta kresko, aldonas al ĝi la 

florigan, feliĉigan direkton. La disvolviĝo estas kvalita kaj / aŭ 

kvanta kresko kun celo. 

Disvolviĝo kaj medio 

 Ni konsideru la komunumon, pri kiu ni parolis ĉi-supre en la 

okazo se la redistribuita porcio estas malpli granda ol, aŭ 

egala, al la kvanto necesa por reakiri siajn fortojn: se tiu 

komunumo dediĉas sian tutan tempon kaj sian tutan 

energion por certigi sian postvivadon, ĝi ne havos tempon 

kaj rimedojn por prizorgi sian medion. En landoj kiuj travivas 

tiun situacion, oni konstatas, ekzemple, difektado de la 

natura medio, kiu estas, kompreneble, rilata al la nivelo de 

“poluado” de tiuj landoj. 

 Necesa kondiĉo, por ke komunumo agu pozitive sur la 

medio, estas la ekzisto de tiu “marĝeno” da tempo kaj 

rimedoj menciitaj supre. 

Bildo 2a: Post fulm-rapida 

ekonomia disvolviĝo, Ĉinio 

spertas gravajn medi-

konsekvencojn kaj decidis agi 

cele al plibonigo de l’aero en la 

ĉefurbo Pekino. 

 

 

Ni konstatas ke, por ke 

estu ebleco de agado sur la medio, necesas esti en stato de 

“disvolviĝo”. 

                                                           
1 Libervole ni ne difinas pli precize, ĝis nun, la nociojn de disvolviĝo, kaj 

de medio, pri kiuj ni parolos ĉi-sube 



Male la simpla ekonomia kreskado nin pelas agi negative sur la 

medio per troa ekspluatado kaj poluado de diversaj specoj; pro tio, 

por konservi nian vivon kaj nian “kokinon kiu metas orajn ovojn”, 

necesas kontraŭpezi la negativajn agojn per preventaj kaj/aŭ flegaj 

agoj. 

 

Sed tiu necesa kondiĉo (havi marĝenon de tempo kaj rimedoj) ne 

sufiĉas: necesas scii, necesas povi, kaj krome, necesas voli aŭ esti 

trudata. 

SCII-Kolekti haveblajn sciojn, ilin koherigi, igi ilin funkcipretaj 

(scipovoj), serĉi tiujn, kiuj mankas, kaj disvastigi tiujn, kiujn ni 

kompilis. Sen scio ni ne povus agi laŭnecese. 

Ekzemploj: 

 Kiel provizi la kolektivumajn bezonojn? 

 Kiel konstrui por rezisti al tertremoj en iuj regionoj? 

 Kiel malaperigi infektajn malsanojn? 

 

POVI-Esplori rimedojn por moviĝi de scio al ago, kaj disvastigi tiujn, 

kiujn ni kolektis. Se ni scipovus, sed se iu ajn kialo (paralizo, religia 

aŭ morala aŭ laŭleĝa devo) malebligas nin uzi niajn sciojn, ni ne 

povus agi laŭnecese. 

Ekzemploj: 

 Disponi intelektajn rimedojn por koncepti kaj realigi,  

 Disponi kompetentan dungitaron por flegi, eduki, produkti, 

bonteni, ktp. . do esti trejninte kaj dunginte ilin sufiĉe frue,  

 Disponi taŭgajn krudajn materialojn por la necesaj 

realigadoj, do esti produktinte, mendinte ilin, eĉ antaŭvidinte 

ilian konceptadon kaj realigadon (maŝinoj aŭ ilaro)  



VOLI – Scii kaj povi estas necesaj kondiĉoj sed ne sufiĉaj: se ne 

estas volo, ni ne povos realigi la necesajn agadojn. 

Ekzemploj: 

 Havi materialojn, maŝinojn, sed neniujn volontulojn por 

realigi, pro iu ajn kialo: antaŭjuĝoj, preferoj, anoreksio, 

manko de financa instigo. . . 

 Havi disponeblajn lernejojn kaj instruistojn, sed la familioj 

malkonsentas sendi siajn infanojn, ekz. pro ideologiaj aŭ 

ekonomiaj (iam en la kamparo, infanoj devis helpi la 

gepatrojn en la farmobieno dum la plukad- aŭ rikoltperiodo). 

Estas do grave kuraĝigi homojn taŭgajn por plenumi la necesajn 

agadojn, male oni ne trovus volontulojn, krom se oni uzus 

trudadojn pli grandajn, kiuj devigus ilin agi (grava monpuno, 

enkarcerigo, ktp.) Iam (por militservo aŭ milito) kaj ankaŭ nuntempe 

(devigo de edukado ĝis la 16a jaro) estas (aŭ estis) uzataj tiaj 

trudadoj. 

Tiu artikolo celas nur proponi iujn 

gvidliniojn perceptitajn kiel gravaj, 

kaj mobilizi homojn, kiuj estus 

interesataj. Pro tio ni volas nur 

listigi kelkajn kernajn ideojn: 

Bildo 3a: La urbeto Finhaut en Svisio: Ĝi 

ŝajne trovis harmonion inter naturo kaj 

konstruaĵoj. 

 

A - La nocio de medio aplikiĝas 
egale al la medioj 

* Natura (vegetala, minerala, akva, 
aera, ktp)  

* Artefarita (konstruita, eduka, ktp)  



* kultura  

* socia 

* ekonomiaj (materialoj, energio, laboro, financoj)  

* Ktp. . 

B - La nocio de disvolviĝo estas egale aplikebla al evoluo 

* Individua (personaro: intelektulo, ktp. .)  

* Kolektiva (socia, ekonomia, eduka, kultura ktp. .)  

 

C -  Nuntempe sciencistoj konstatis, ke multaj projektoj celantaj 

disvolviĝon, aparte kvalitan, laŭ iu vidpunkto aŭ alia, aŭ ankaŭ 

plibonigon de la medio, alfrontas ŝajnajn ekonomiajn blokadojn. 

Post funda esplorado en la kampo de ekonomio, ili trovis: 

1. ke la nuna ekonomia “scienco” ne havas la karakterizaĵojn 

de scienco 

2. ke ekzistas ja la fundamento de ekonomia scienca teorio, 

kiu ebligus al ĉiuj kompreni la fenomenojn, kaj povus helpi 

pli specialigitajn homojn trovi solvojn al multaj problemoj de 

disvolviĝo kaj medio. Tiuj bazoj estas facile komunikeblaj, 

kaj ŝajnas esti la nemalhavebla antaŭkondiĉo por ajna 

diskuto de la temoj, kiuj gravas por ni, tiel ke oni ne stumblu 

en la momento de la efektivigo de solvoj pro falsaj obstakloj 

Vidu noton 2. 

La necesa esploro 

Ĝi estus nek fundamenta esploro, en kiu ĉiu ne nepre havas ideojn 
pri la rezulto atingenda, nek aplikata esploro, en kiu, male, oni 
havas precizan ideon, pri kio oni volas eltrovi. Temas pli ĝuste pri 
baza esploro, kiu situas inter la du antaŭaj tipoj. 

                                                           
2  FAVRE Daniel, L’addiction aux certitudes (La dependeco pri la certaĵoj) 

Eldonisto Yves Michel,, nov 2013, (libro verkita en la franca). 



Preciza celo estus finpretigi analizan metodon de interrilatigataj 
problemoj pri disvolviĝo kaj medio, kaj alĝustigon de taŭgaj solvoj. . 

Fine, por la proponita esploro necesos la kunlaboro de multaj 
profesiuloj interesataj pri tiu irvojo, i.a. spertuloj el multaj fakoj: 
agrokulturo, industrio, servosektoro, edukado kaj trejnado, 
esplorado ĉiaspeca ktp. . Estas verŝajne, ke pli ol plurfaka laboro 
(kunlaboro inter diversaj fakuloj) temus pri interdisciplina kunlaboro 
(en kampoj interaj al la diversaj fakoj, sen rilati ekskluzive al tiu-ĉi 
aŭ tiu.), kiu estus grava en tiu noviga esploro. 

 

Claude Bensimon. 

 

Bildo 4a: La urbo Helsinki (Finlando) provas ekvilibri medi-protektadon kaj 

modernan urbanismon. 

 


