
Oil Peak

i
Los Ludzkości

Rozdział 9C – Co możemy zrobić
na poziomie krajowym?

Robert Bériault

wersja polska prof. Andrzej Rabczenko, Magdalena Galus



Co, według 
Ciebie, 

powinien 
zrobić rząd?



Zanim zacznę, chciałbym zaznaczyć coś istotnego:

Chociaż w tej prezentacji skupię się na 
tym, co powinna zrobić Kanada, to także 
obywatele innych krajów mogą znaleźć 

tu ciekawe pomysły, które są do 
zastosowania również w ich krajach.

Każde państwo powinno wziąć 
odpowiedzialność za swoją przyszłość.



Sprawa społecznych wyborów:

Ludzka natura jest, jaka 
jest. Nie dokonamy 
znaczących zmian, jeśli 
będziemy polegali na 
wyborach 
podejmowanych przez 
jednostki.

Ważne kroki, bez 
których nie da się 
dokonać zmian, muszą 
zostać podjęte na 
szczeblu krajowym. 

I tu decyzje podejmuje 
rząd.

Siedziba parlamentu
podczas obrad  

(Warszawa, Polska)



Myśl do rozważenia:

• Większość działań na 
poziomie krajowym, które 
proponuję, jest niezbędna
– ale wiele z nich jest 
politycznie nie do przyjęcia.

• Jednakże smutny fakt, 
że są one politycznie nie do 
zaakceptowania, 
nie czyni ich mniej ważnymi.

Polityczne samobójstwo*

*Posąg Ludovisiego



Co powinien zrobić rząd federalny Kanady – 1

Ludzkość przekroczyła 
pojemność 

środowiskową Ziemi. 
W tym stuleciu nastąpi 
nieuchronny spadek 

populacji -
prawdopodobnie do 

poziomu poniżej 
pojemności 

środowiskowej.

Limits to Growth: The 30-Year Update, page 178”, Meadows, Meadows and Randers



Jak można 
złagodzić 

ten 
scenariusz?



W skali globalnej niewiele da się zrobić

Każde państwo powinno robić, co w jego mocy, 
by się przygotować. Jakkolwiek Kanada jest w 

szczególnym położeniu, gdyż posiada:

Ropę w piaskach bitumicznych, minerały, lasy, świeżą 
wodę, energię i rozsądną ilość ziemi pod uprawy
(pamiętaj, że tylko 4% powierzchni Kanady się do tego 
nadaje).



Sprawmy, by Kanada była „strefą bezpieczeństwa”.
Pod koniec tego wieku, ze względu na głód, wojny i 
choroby, światowa populacja ludzi może stanowić 

zaledwie jedną dziesiątą populacji dzisiejszej.
Miejmy nadzieję, że uda się ochronić cywilizację, 

choćby w kilku miejscach na świecie:

Chciałbym mieć 
pewność, że 
Kanada stanie się 
jednym z tych 
miejsc.



Nie będziemy w stanie utrzymać 
obecnej skali konsumpcji.

…powinniśmy więc 
zadać sobie pytanie: 
co chcemy zachować?



Przede wszystkim, chciałbym, abyśmy nadal 
kierowali się ważną kanadyjską zasadą 

– by pomagać biednym krajom:

Wymagałoby to 
udzielenia pomocy 

biednym krajom, które 
przyjęłyby politykę 
redukcji populacji.

Kraje te otrzymałyby 
wsparcie finansowe od 
Kanady, by prowadzić 

programy kontroli 
urodzeń.

Szacuje się, że obecnie 
na świecie żyje 500 
milionów kobiet, które 
albo nie chcą już więcej 
dzieci, albo wolałyby się 
wstrzymać 
z następną ciążą, ale 
nie mają dostępu do 
pełnej skali usług 
planowania rodziny.*

* Population Institute of Canada



Oto co, według mnie, warto zachować:

 Sztukę i muzykę

 Arcydzieła literatury

 Wiedzę o antropologii i historii

 Zdobytą wiedzę naukową w astronomii, 
fizyce, chemii, biologii, ekologii, 
medycynie itp.

 Kanadyjski system prawny

 Kanadyjski system parlamentarny

 System opieki zdrowotnej, który jest 
zrównoważony ze względu na środowisko



Więc 
w czym 

problem?



Moje spojrzenie na problem – 1:

Chociaż Kanada jest obdarzona 
bogactwami naturalnymi, to, 
aby osiągnąć krótkoterminowe 
zyski, zaangażowała się w 
proces wyprzedawania swych 
surowców całemu światu.

Nasze członkostwo w 
Organizacji Światowego Handlu
(WTO) oraz porozumieniu 
NAFTA zobowiązało nas do 
sprzedaży zasobów po 
nieadekwatnych cenach.  



Moje spojrzenie na problem – 1:

Nawet zasoby naszych surowców odnawialnych (lasy, 
woda, gleby) są wyczerpywane. Kiedy zużywasz 

surowce odnawialne szybciej, niż są one w stanie się 
zregenerować, sprawiasz, że stają się nieodnawialne.



Moje spojrzenie na problem – 1:

Od pewnego czasu świat zna nas 
jako dostarczycieli wody 

i drewna na światowy rynek.

A teraz, na domiar złego: 
stajemy się źródłem ropy.



Moje spojrzenie na problem – 1:

Najlepszym przykładem 
tego jest szaleńcze 
tempo, z jakim rząd 

amerykański naciska na 
Kanadę, by zwiększała 

produkcję ropy z piasków 
bitumicznych…

Kolejna desperacka próba 
odłożenia w czasie 

światowego „oil peak” na 
tak długo, jak to tylko 
możliwe – być może 

zaledwie rok lub dwa.

Amerykanie chcą, by Kanada 
czterokrotnie zwiększyła swą 

produkcję ropy z piasków 
roponośnych - z 1,2 miliona do 5 
milionów baryłek dziennie. Czy 
przejmują się kosztami, jakie 
poniesie nasze środowisko?



Moje spojrzenie na problem – 2:

W minionym 
dwudziestoleciu 

duża liczba 
kanadyjskich 
biznesmenów 

odkryła, że 
taniej jest 

sprowadzać 
dobra zza 

oceanu, niż 
produkować je 
w Kanadzie…

* Nie, nie możesz dać 
swojej pracy domowej do 

odrobienia w Indiach



Team 
Canada

Przed zakończeniem swojej 
kadencji, były premier,

Jean Chrétien, zabrał ze sobą 
ogromną delegację 

kanadyjskich 
przedsiębiorców, tzw. “Team 

Canada”, do Chin.

Ideą było uruchomienie 
współpracy z chińskimi 

wytwórcami, w celu
unicestwienia kanadyjskiego 

rynku pracy w sektorze 
wytwórczym. 



Moje spojrzenie na problem – 2:

Przeciętny kanadyjski pracownik 
fabryki zarabia 16.50$ za godzinę. 
Dla porównania, Chińczyk za tę samą 
pracę dostaje 48¢. Nie trudno 
zgadnąć, kto wygrywa w tej 
konkurencji…

Eksport kanadyjskich miejsc pracy 
skutecznie wykończył pewne branże 
przemysłu wytwórczego w Kanadzie: 
tekstylną, obuwniczą, meblową i inne.



Jako Kanadyjczyk, uważam, że musimy 
zrewidować założenia, na których opiera się 
nasza polityka handlu międzynarodowego:

x Wzrost jest dobry sam w sobie
x Wzrost jest niezbędny dla gospodarki
x Wszystko, co hamuje wzrost, jest złe
x Obowiązki koncernów wyznaczane są 

przez ich udziałowców
x Pieniądze wyznaczają granice
x Populacja Kanady może rosnąć 

w nieskończoność



Pewnie zauważyłeś już, że nie 
jestem zwolennikiem globalizacji.

Kanada posiada niezbędne atrybuty, by stać się 
jednym z niewielu miejsc na Ziemi, które może ocaleć 

przed katastrofalnym załamaniem społecznym i 
drastycznym spadkiem liczby ludności.

Według mnie, 
możemy osiągnąć 
ten cel tylko, jeśli 

staniemy się 
samowystarczalni.

Wymaga to 
zupełnego 
odwrotu 

od procesu 
globalizacji.



Proponuję, by rząd federalny 
opracował plan, dzięki któremu 

Kanada stałaby się 
„STREFĄ WOLNĄ” 

od następstw „oil peak”



Co powinien zrobić rząd kanadyjski – 1

Kanada jest krajem 33 milionów ludzi, 
obdarzonych wystarczającą, według mnie, 
ilością zasobów, by móc zarządzać swoją 
populacją w sposób zrównoważony.

Udział Kanady w porozumieniu NAFTA* 
wymusza na nas dzielenie się naszymi 
zasobami z 315 milionami konsumentów. 
– To nie jest zrównoważone działanie!

Według mnie, samowystarczalność jest 
kwestią przetrwania, nie tylko 
Kanadyjczyków, ale ludzkości w ogóle.
Wycofanie się 
z porozumienia NAFTA jest absolutną 
koniecznością.

Kanadyjska ropa 
jest eksportowana

na południe

* Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (North American Free Trade Agreement)



Problem polega na tym, 
że nasz południowy 
sąsiad nie będzie 

bezczynnie patrzył, jak 
zakręcamy kurek ropy. 
Atakował inne kraje z 

bardziej błahych 
powodów.



Jesteśmy suwerennym narodem…
Mamy prawo ocalić zasoby dla naszych dzieci

Powinniśmy przyjąć zasadę, że ropa 
w ziemi, to jak pieniądze w banku 
(dochodowa inwestycja, że się tak 
wyrażę, gdyż po przekroczeniu „oil 
peak” ropa będzie stale zwiększać 
swoją wartość).

Tym samym, drzewo, które 
pozostanie 
w lesie, będzie oddechem świeżego 
powietrza dla naszych wnuków.

Zaś minerały, które pozostawimy 
w ziemi, zapewnią przyszłym 
pokoleniom Kanadyjczyków 
możliwość podtrzymania cywilizacji 
technologicznej.



Uważam, że powinniśmy 
jak najszybciej zaprzestać 
eksportu ropy!!!

Sprzedawanie ropy za 40$ za 
baryłkę, czy nawet za 140$ jest 
okradaniem naszych dzieci. Nasi 

potomkowie uznają obecną politykę 
eksportową Kanady za przejaw 
wyjątkowej chciwości i głupoty.



Handlowanie ropą po cenie 
140$ za baryłkę oznacza

15¢ za filiżankę ropy.

Spróbuj w dzisiejszych czasach 
kupić filiżankę czegokolwiek 

za mniej niż 1$.

Ropa za sto czterdzieści 
dolarów jest o wiele za tania!



Zabieranie naszego przemysłu z powrotem do domu:

 Zakończenie naszego udziału 
w porozumieniu NAFTA i WTO jest 
pierwszym krokiem na drodze 
do odzyskania naszego przemysłu 
wydobywczego.

 Drugim krokiem powinno być 
powrócenie do kampanii „Kupuj 
kanadyjskie” z lat 70-tych.

 Trzeci krok powinny stanowić 
dopłaty do przemysłu wytwórczego 
w Kanadzie.

 Ostatni zaś zwiększenie opłat za 
import z zagranicy produktów, 
które można wytworzyć w 
Kanadzie i są dostępne 
na kanadyjskim rynku. 

Na zielono oznaczone 
są stany, do których 
eksportowana jest 
kanadyjska ropa



Najważniejszą przyczyną wzrostu populacji 
Kanady jest imigracja. 

Kanada nie zawdzięcza 
swego bogactwa jedynie 
surowcom naturalnym.

Jej największym bogactwem 
jest wielokulturowe 

dziedzictwo, spowodowane 
goszczeniem imigrantów z 

całego świata.
Niestety, nie będziemy mieli 

innego wyboru, niż 
zatrzymanie imigracji i 

zaraz wytłumaczę, dlaczego 
musi się tak stać…



Co powinien zrobić rząd Kanady – 2

http://www.greenparty.ca/lp/tiki-index.php?page=Population

Ustabilizować populację Kanady.

Rozważ 
następujący 
scenariusz:



Załóżmy, że zdecydowaliśmy się ograniczyć 
zużycie energii o 1/3, dobrze?

Jak byś się czuł, gdybyś 
naprawdę się poświęcał, 
by osiągnąć wymaganą 
33% redukcję swojej 
konsumpcji i po 30 latach 
zdał sobie sprawę z tego, 
że, pomimo twoich 
wysiłków, całkowita 
konsumpcja energii 
w Kanadzie wzrosła o 33%?

Ten człowiek chce zredukować 
swój wpływ na środowisko



Spójrzmy 
na krzywą 
populacji 
Kanady:

Populacja Kanady rośnie o 1% w skali roku

Obecnie wynosi ona 33 miliony

Wzrost o 1% rocznie z 33 milionów oznacza 45 mln w 
ciągu 30 lat (zwiększenie się populacji o 12 mln osób)



Oficjalna polityka Kanady polega na zwiększaniu 
populacji o 1% rocznie.

Dodatkowych 12 milionów ludzi 
oczywiście przyłączyłoby się do 
szalonej konsumpcji w Kanadzie

Oznaczałoby to 33% wzrost 
konsumpcji w ciągu 30 lat

To całkowicie zniweczyłoby nasze 
wysiłki na polu ograniczenia 
konsumpcji i zużycia energii!



To znaczy, że wszystkie nasze wysiłki 
poszłyby na marne.

To tak, jakbyśmy biegali w kółko.



Inne rzeczy związane z 33% wzrostem populacji:

33% więcej dróg

33% więcej domów

33% więcej szkół

33% więcej szpitali

33% więcej pól uprawnych, kurortów narciarskich, 
plaży, parków

33% więcej usług społecznych

33% więcej urzędów

33% więcej sklepów, samochodów, stacji 
benzynowych, garaży, stadionów, kin, teatrów itd. itd. 

Oznaczałoby to, że potrzebujemy:



W świecie zmniejszających się 
zapasów ropy i gazu, 

jak moglibyśmy pozwolić sobie na 
zużycie energii potrzebnej na 

wszystkie te inwestycje?



Jak moglibyśmy wyżywić 
kolejne 12 milionów ludzi 

bez nowych pól uprawnych, 
nawozów i pestycydów?



Co więcej, nasze miasta nie są w stanie pomieścić 
żadnych nowych ludzi:

Problemy 
z 

zanieczyszczoną 
wodą i 

powietrzem w 
Toronto nasilają 
się przez stale 

rosnącą 
populację 

pochodzącą 
z imigracji.

Smog w Toronto



A co z Vancouver, trzecim co do wielkości miastem 
w Kanadzie?

Rozdymające 
się Lower 

Mainland, część 
Vancouver,

stale przesuwa 
swoje granice 

w stronę Doliny 
Fraser, niszcząc 
łowiska łososia 
oraz pokrywając 

zabudową 
najlepsze gleby 
tej prowincji. 

Wszystko 
spowodowane 

imigracją. Dolina Fraser: zwróć uwagę na kolor wody, 
spowodowany zamuleniem pochodzącym z

wycinki lasów w górze rzeki.



Mogę opowiedzieć Wam o Ottawie z punktu 
widzenia osoby, która się tam urodziła.

W roku 1980 Ottawa była 
bardzo przyjemnym miastem. 
Jej populacja wynosiła 553 000
osób. Posiadała także wszystkie 
udogodnienia wielkiego miasta i 
tylko kilka jego niewygód!

Jednakże założyciele miasta, jak 
wszędzie indziej, nastawieni byli 
na wzrost. Obecnie populacja 
zbliża się do 900 000 ludzi. 
Przejazd przez miasto zajmuje 
blisko godzinę, a dojazdy 
z domu do pracy i z powrotem 
są prawdziwym koszmarem. 

Najdłuższe lodowisko 
świata



Miasta i ich obywatele muszą radzić 
sobie z konsekwencjami polityki rządu, 

opartej na nieograniczonym 
wzroście populacji.



Każde państwo ma prawo do ustalenia własnej 
polityki imigracyjnej.

Dlaczego więc 
Kanada miałaby 
mieć mniejsze 
prawa, niż inne 

państwa?

Kanada też!



Każde państwo ma obowiązek określenia własnej 
polityki imigracyjnej.

 Jesteśmy zobligowani do zapewniania naszym 
dzieciom i wnukom odpowiedniej ochrony 
sieci życia, niezbędnej do ich przetrwania. 

Sieć życia 
zaczyna się 

w glebie 
potrzebnej 
do upraw.

Stale rosnąca populacja ludzka 
jest zagrożeniem dla sieci życia.



Istnieje wiele przeszkód na drodze do zaostrzenia 
polityki imigracyjnej:

Po pierwsze, wszyscy 
mamy przyjaciół lub 
kogoś w rodzinie o 
odmiennym etnicznie 
pochodzeniu.

To powoduje, że 
zamknięcie granic dla 
nowych imigrantów, jest 
dla nas sprawą 
niezwykle trudną 
na poziomie 
emocjonalnym.

Oto moja rodzina, łącznie z 
wnuczką Gabrielle i jej kanadyjskim 

ojcem, pochodzącym z Haiti.



Tysiące Kanadyjczyków zawdzięcza swoje 
utrzymanie procesowi imigracji:

6 020 osób zatrudnionych w Kanadyjskim 
Centrum Imigracyjnym (CIC)

maklerzy w wielu krajach na świecie

zagraniczni prawnicy

sądy imigracyjne

szkoły językowe

pracownicy miejskich ośrodków pomocy

pracownicy opieki medycznej i społecznej

Przejęcie przez Straż 
Wybrzeża łodzi z 

uchodźcami z Chin

Co więcej:

Politycy doskonale wiedzą, jak ważne są głosy 
imigrantów w czasie wyborów. Tak więc, każda 
partia polityczna, która jest u władzy, 
dba o wizerunek partii przyjaznej imigracji.

Wszyscy powyżsi będą przeciwni zmniejszeniu imigracji



Co więcej:

 Trwający od 6 lat boom 
budowlany jest napędzany 
przez 220 000 imigrantów 
przybywających do Kanady 
każdego roku.

 Gdybyśmy chcieli 
zatrzymać proces 
imigracji, tysiące 
pracowników budowlanych 
zostałyby bez pracy. 

A to by im się nie spodobało (później w tej prezentacji 
omówię sposoby na złagodzenie tej trudnej sytuacji).



Co więcej:

 W sektorze biznesu i pośród 
ekonomistów istnieje silne 
przeświadczenie, że wzrost 
jest zasadniczym 
elementem gospodarki. 

 Biznesmeni nastawiają się 
na osiąganie szybkiego 
zysku 
i nie interesują ich 
inwestycje, z których 
korzyści są odłożone w 
czasie.

 Korporacje postrzegają 
imigrantów jako 
niewyczerpane i niezbędne 
źródło nowych 
konsumentów i tanich 
pracowników.

Rynek papierów wartościowych 
nie mógłby istnieć bez wzrostu

WZROST GOSPODARCZY



Zastanawiające jest więc, że gdy 
poruszysz temat imigracji:

 Ludzie, którzy nie mają pojęcia o pojemności 
środowiskowej, zaprzeczą, że istnieje jakikolwiek 
związany z ochroną środowiska powód, by ograniczyć 
liczbę mieszkańców Kanady. 

 Ci, którzy są głusi na argumenty, nie będą ich 
słuchać. W efekcie ich reakcją mogą być obelgi pod 
adresem osoby argumentującej.

 Nowi obywatele Kanady, których rodziny pozostały w 
kraju ich pochodzenia, również nie będą słuchali 
logicznej argumentacji 
i będą posądzać mówiącego o rasizm. 

 Ludzie, których praca jest uzależniona od procesu 
imigracji, uważają, że to, co robią, jest dobre i nie 
będą słuchać nikogo, kto uważa, że jest odwrotnie.



Często słyszymy argument, że 
przyjmując 250 000 
imigrantów (rocznie) z 
ubogich krajów, pomagamy 
tym krajom.

Zastanówmy się nad tym…



Światowa populacja ludzi 
zwiększa się o 75 milionów 
osób rocznie. Kanada 
przyjmuje
0.25 miliona rocznie.

W tej sytuacji zajęłoby nam 
300 lat, by przyjąć zaledwie 
jednoroczny światowy przyrost 
liczby ludności.

ZASTANÓWCIE SIĘ SAMI, 
czy możemy w ten sposób 
pomóc ubogim krajom?



Wszystko to odbywa się 
kosztem pojemności 
środowiskowej Kanady. 

Pieniądze, które 
wydajemy na wspieranie 
imigracji, znacznie lepiej 
byłoby przeznaczyć na 
bezpośrednią pomoc dla 
potrzebujących jej 
krajów.



Musimy pogodzić nasze współczucie 
z rozsądkiem. 

Jeśli poprzez przeludnienie, degradację 
środowiska i wyczerpanie surowców 
zniszczymy Kanadę, ubogie kraje nie 

będą 
z nas miały żadnego pożytku.



Jedyną nadzieją na 
spowodowanie zmian 
jest dla nas szerzenie 

wiedzy 
o pojemności 
środowiska 

i jego ograniczeniach.



Co powinien zrobić rząd Kanady - 2

Kiedy już populacja Kanady się ustabilizuje, 
będziemy musieli pomyśleć o planie 

zredukowania jej do poziomu pojemności 
środowiskowej kraju.  

Ważne jest zmobilizowanie grupy naukowców, 
by zbadali, jak wielu ludzi Kanada jest w stanie 

pomieścić na stałe.

W zakładce Further Reading możesz 
przeczytać artykuł Anthony’ego Cassils’a 
“Why Canada Needs a PopulationPolicy”.
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Przywrócić do życia kanadyjskie koleje

Od kiedy jasnym stało się, że transport kolejowy jest 10 razy 
bardziej wydajny, niż przewożenie towarów ciężarówkami, nie 

mamy innego wyboru niż odbudować linie kolejowe, które zostały 

rozebrane, bo ludzie uważali ten typ transportu za przestarzały.

Jednakże 
będzie to 
dużym 
problemem 
dla firm 
przewozowych
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Aby zebrać fundusze na wprowadzenie tych zmian:

…oraz by priorytetami było to, co powinno nimi być, 
rząd federalny we współpracy z prowincjami powinien 

wprowadzić wysokie opłaty za jazdę autostradami i 
podzielić zyski.

Ten zuchwały 
pomysł mógłby 
wywołać okrzyki 
złości, ale czy nie 
byłoby świetnie 
zdobyć środki 
na przygotowanie 
się do „oil peak”? 
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Przygotować Kanadyjczyków na mroźne zimy:

Należy zmienić tradycyjny, kanadyjski sposób budowania 
domów i wesprzeć budownictwo pasywne i 

energooszczędne we wszystkich rodzajach nowych 
inwestycji: przemysłowych, komercyjnych i mieszkalnych.

Koszty wybudowania domu 
pasywnego mogą być wyższe 
zaledwie o 10 - 15% od 
kosztów zwyczajnego domu.
Ale co roku zaoszczędzi dla 
nas ok. 100$ na ogrzewaniu.
Zaś rury nie zamarzną nawet 
w czasie długich przerw w 
dostawach energii z sieci.

Branże budowlana również na tym skorzysta.
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Zacząć oszczędzać energię poprzez:

Podkręcanie termostatów w 
zimie i przykręcanie w lecie

Używanie 
małych 

samochodów

Izolowanie 
cieplne

budynków 
rządowych

Zakazanie 
jednorazoweg
o wyposażenia 

w 
laboratoriach 
i szpitalach

Gaszenie 
świateł 
na noc 

w biurach
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Ponownie rozważyć nasze priorytety edukacyjne:

Gdy zacznie brakować energii ze 
źródeł kopalnych, będziemy 
musieli w dużym stopniu 
polegać na energii ludzkich 
mięśni. Dobrym pomysłem
mogłoby okazać się 
inwestowanie w technika, 
ponieważ zwiększy się 
zapotrzebowanie na 
pracowników fizycznych i 
rolników.
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Ponownie rozważyć nasze priorytety edukacyjne:

Trzeba będzie nauczyć ludzi podstawowych
umiejętności, o których wielu dawno zapomniało. 
W każdej szkoły powinny znaleźć się zajęcia z:

ogrodnictwa
zabezpieczania żywności
przygotowania żywności

podstaw stolarstwa i utrzymania domu
naprawy rowerów

naprawy samochodów i urządzeń 
mechanicznych
spawania
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Gospodarka zrównoważona 
opierałaby się na stabilnej 

wielkości populacji 
i nie wymagałby wzrostu.

Wspierać badania prowadzące do stworzenia nowego 
systemu gospodarczego – gospodarki zrównoważonej:

http://www.steadystate.org/



Pomyśl 
o zaletach 
gospodarki 
zrównoważonej i 
stabilnej 
populacji:

Nie musielibyśmy 
już nigdy więcej 
budować nowych:

szkół

szpitali

lotnisk

Dróg

mostów

kanalizacji

http://www.steadystate.org/

Moglibyśmy 
wydawać 
nasze 
pieniądze 
i wkładać 
nasz wysiłek 
w ulepszanie 
już istniejącej 
infrastruktury.



Problem polega na tym, że żadnemu 
społeczeństwu nie udało się jeszcze osiągnąć 

gospodarki zrównoważonej.

http://www.steadystate.org/

System bankowy oparty na 
rezerwach częściowych sprawia, 

że niemożliwe jest 
życie bez wzrostu.

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś 
się, jak tworzone są nowe 

pieniądze, zobacz film “Money as 
Debt”: 

http://www.moneyasdebt.net/
Będziesz oszołomiony!
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Zachęcić ludzi do przenoszenia się na wieś:

http://www.canadainfolink.ca/canmap.htm

Musimy odwrócić śmiertelny trend urbanizacyjny.

Udział mieszkańców miast i wsi wg 
prowincji [%]

W Kanadzie 
80% ludzi 
mieszka 

w miastach

(na całym 
świecie 

- połowa 
ludzkości)
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Bez bogactwa ropy, statystyki 
demograficzne dotyczące stosunku 
ludności mieszkającej w mieście do tej 
na wsi powinny ulec odwróceniu:
20% ludzi w miastach i 80% ludzi na 
wsi.

W dzisiejszych czasach mała liczba 
rolników (zależnych od ropy!) nie zdoła 
zaopatrzyć w żywność tak ogromnej 
populacji żyjącej w miastach. 
Zwłaszcza, gdy nie będą oni mogli 
stosować nawozów sztucznych i 
pestycydów, a jedynym źródłem 
energii, jakim będą dysponować, będą 
ich własne mięśnie oraz mięśnie 
zwierząt pociągowych.
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Prawdziwe piekło 
zacznie się, gdy 
kryzys energetyczny 
osiągnie pełnię…

…Kanadyjczycy będą 
musieli podjąć 
odpowiednie środki 
w celu ochrony 
granic przed 
nielegalnymi 
imigrantami z USA 
i Meksyku.
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Amerykanie igrają z nami 
pomysłem wybudowania 
ogrodzenia wzdłuż 
najdłuższej na świecie 
niechronionej granicy.

Zamiast się bronić 
i sprzeciwiać, powinniśmy 
nalegać na równy podział 
kosztów inwestycji!

Więc jak,
George, każdy 
płaci za siebie?
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…musimy także popracować nad Strażą Wybrzeża i 
zabezpieczeniami obronnymi, by móc kontrolować 

tysiące kilometrów linii brzegowej.
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USA nie dostrzega, że Kanada na 
obszarze wód północnych jest w 
pełni suwerenna. Oznacza to, że 
Amerykanie nie tylko będą 
mieszać się do naszej kontroli 
nawigacji, ale mogą także pójść 
dalej i zacząć częstować się naszą 
ropą. 
Kanada musi rozmieścić swoje siły 
na tym obszarze, by zaznaczyć 
swą obecność – nie może to być 
za bardzo odstraszające, 
oczywiście, ale na tyle, by było 
wystarczająco żenujące, gdyby 
nagle nasi przyjaciele zaczęli 
otwarcie próbować kraść nasze 
terytorium.

W przeciągu dekady lub dwóch, globalne ocieplenie do końca 
rozprawi się z lodowcami, które obecnie znacznie utrudniają 
nawigację przy przedostawaniu się przez kanadyjski północno 
- zachodni korytarz morski.

Tylko garstka 
łodzi przebyła 

północno-
zachodni 

korytarz w 
przewidzianym 

czasie.
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Wycofać kanadyjskie wojska z 
Afganistanu, co położyłoby wreszcie 

kres pożałowania godnemu 
marnotrawstwu pieniędzy podatników.

Pieniądze te 
lepiej byłoby 
przeznaczyć 
na okres po 
„oil peak”.
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Rozmontować Kanadyjską Agencję Kosmiczną

Przeznaczmy te 
pieniądze, by 
pracowały dla 

złagodzenia skutków 
załamania 

gospodarczego, które 
nastąpi po „oil peak”.

Poza tym, bez ropy nie będą możliwe pomysły takie 
jak eksploracja kosmosu. Więc po co marnować to, co 

zostało, na bezużyteczne projekty?
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Rząd kanadyjski powinien zastosować metodę kija 
i marchewki:

Ulgi podatkowe lub 
dotacje, 

by zachęcić do dobrych 
zachowań

Podatki lub kary 
grzywny,

by zniechęcić do złych 
zachowań



Rower

Transport publiczny

Ocieplanie 
budynków

Marchewka!

Mały samochód

Podróżowanie 
pociągiem



Motorówki

Skutery śnieżne

Podróże lotnicze
SUV-y

Kij!

Grzejniki 
ogrodowe
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• Wstrzymać 
eksport ropy z 
Kanady. Dlaczego 
mielibyśmy 
przechodzić razem 
z innymi przez 
„oil peak”?  
- czy Kanadyjczycy 
mają być stoickimi 
dobroczyńcami czy 
też zamierzamy 
zakończyć 
karmienie potęg 
gospodarczych, 
które bogacą się 
dzięki naszej 
drogocennej ropie?
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Całkowicie 
zakazać reklamy!

(no może za 
wyjątkiem witryn 

sklepowych)



Robercie, 
zwariowałeś? 

Telewizja i gazety 
nie przetrwają bez 
pieniędzy z reklam.
Dlaczego, na litość 
Jupitera, chciałbyś 

zrobić coś 
takiego?



Zastanów się nad tym. Ludzie 
z branży reklamowej nie 

zaspokajają żadnej 
z ludzkich potrzeb.

Innymi słowy:

Pamiętajmy o tym, że 
jedynym celem reklamy jest 
informowanie nas o nowych 
produktach i miejscu, gdzie 

można je kupić – czyli 
zachęcanie nas do 

zwiększenia konsumpcji.

jedzenia
ubrania
schronienia
narzędzi
nauki
środków medycznych
badań
czasu wolnego



By osiągnąć zrównoważony, 
stabilny stan świata, 

nie możemy kontynuować 
promowania 

nadkonsumpcji.

Nadal powinniśmy mieć stacje telewizyjne i gazety, 
ale w mniejszej ilości.  Czy naprawdę tak trudno 

byłoby nam to znieść?
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• To stanowiłoby jasny 
przekaz, że 
pożyczanie pieniędzy 
na zakup dóbr 
konsumenckich nie 
jest dobrym 
zachowaniem.

Opodatkować pobieranie pożyczek 
przez osoby fizyczne.



Idąc dalej tym tropem – karty kredytowe oraz bony 
promocyjne powinny zostać zakazane

• Dlaczego? Z tego 
samego powodu, 
co pożyczki – by 
ograniczyć wydawanie 
pieniędzy na dobra 
konsumenckie.

Możecie myśleć, że mam nierówno pod sufitem - nie 
będę Was przekonywał, że tak nie jest… Tak czy 

inaczej, nasze społeczeństwo podąża drogą 
destruktywnej konsumpcji.  Wszystkie czynniki, które 
przyczyniają się do tego konsumenckiego szaleństwa 

muszą zostać wyeliminowane.
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Władze powinny zakazać pojedynczym 
osobom posiadania więcej niż jednej 

gazety, stacji radiowej czy telewizyjnej.

Agencje prasowe w Kanadzie są 
w rękach kilku bogatych osób, 

którym zależy na wzroście 
gospodarczym i zwiększaniu 

konsumpcji… 
…czyli dokładnie na tym, co jest 
dobre dla ich kont bankowych i 
szkodliwe dla przetrwania kraju 

w dłuższej perspektywie 
czasowej.
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Ponieważ ludzie z własnej woli 
nie ograniczą zużycia ropy, 
rząd federalny powinien 
zwiększyć podatek od 
benzyny, by na stacjach 
benzynowych cena za 
litr osiągnęła od 4 do 5$. To 
zachęciłoby ludzi do 
częstszego używania 
transportu publicznego. Gdy 
zaś więcej ludzi zacznie 
z niego korzystać, sytuacja 
zacznie się sama napędzać, 
generując pieniądze na 
ulepszanie tego typu 
transportu.

Takie rozwiązanie musiałoby być podzielone na kilka 
faz i rozciągnięte w czasie na około 5 lat, by 

gospodarka zdążyła się dostosować.



W jaki sposób takie pomysły rządu powinny 
zostać wdrożone?

• Żaden polityk, w pełni władz 
umysłowych, nie zaryzykuje swojej 
kariery domagając się zakończenia 
wzrostu gospodarczego 
i populacyjnego.

• Jeśli w ogóle ma dojść 
do jakichkolwiek zmian, to musi 
to zapoczątkować oddolny proces.  
Innymi słowy, Ty i ja będziemy 
musieli wyedukować 
społeczeństwo, by zażądało od 
polityków podjęcia działania.

Votum nieufności



Naszym pierwszym priorytetem jest:

…edukacja społeczeństwa 
na temat skomplikowanych 

powiązań w naturze, 
pojemności środowiska 

i efektów jej przekroczenia oraz 
„oil peak”.



I musimy zacząć działać szybko…

…nie wiemy, jak dużo czasu jeszcze 
pozostało, ale zgodnie z najgorszym 

scenariuszem, możemy mieć „oil peak” 
już za sobą.



To ludzie muszą powiedzieć rządowi, co robić.



A co można 
zrobić na 
poziomie 

globalnym?



Na poziomie globalnym

Kiedyś myślałem, że system 
handlu emisjami (ETS) mógłby być 
realną zachętą do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Ostatnio jednak 
wydaje mi się, że 
ETS po prostu 
przenosi emisje z 
krajów bogatych do 
biednych. 

Zaś Matka Natura
gwiżdże na to, skąd 
pochodzą emisje.



Na poziomie globalnym

Większość ekspertów zgadza 
się, co do tego, że znacząco 

przekraczamy pojemność 
środowiskową Ziemi.



Na poziomie globalnym

Istnieją także inne kraje, poza Kanadą, które mogłyby 
żyć zgodnie ze swoją pojemnością środowiskową, np. 
Nowa Zelandia.

Kraje te mają szansę na przetrwanie „oil peak”, jeśli 
natychmiast:

ograniczą wzrost swojej populacji
zaczną intensywnie inwestować w energię      

odnawialną
znacząco zredukują swoje zużycie energii
staną się samowystarczalne w produkcji żywności i 

wytwarzaniu niezbędnych produktów i usług
ograniczą swoje więzi ze światem zewnętrznym



Na poziomie globalnym

Uwolnienie handlu sprawiło, 
że wszystkie kraje na świecie 
uzależniły się od siebie 
nawzajem.  

Ta niezdrowa wzajemna 
zależność będzie działała 
przeciwko nam, gdy dojdzie do 
kryzysu gospodarczego.  

Oznacza to, że w dobie kryzysu 
wszystkie kraje, połączone 
siecią ekonomicznych 
zależności, będą padały jeden 
za drugim, jak domino.



Na poziomie globalnym

Kanada wciąż ma szansę – jeśli 
dokonamy dobrych wyborów TERAZ. 

Ale na poziomie globalnym, na pewno 
dojdzie do znacznej selekcji. 

Oto sposób, w jaki Natura radzi sobie 
z gatunkami, których populacja 

wymyka się spod kontroli.



Chciałbym, żeby było inaczej.



A co z innymi 
krajami?  
Co mogą 
zrobić?



Ponieważ musimy zrzucić więzy, 
którymi jesteśmy globalnie spętani…

…każdy kraj będzie musiał zbudować łódź 
ratunkową dla swoich obywateli.

Niektóre państwa, jak Holandia, mają 
zasoby wystarczające na bardzo małą 

łódeczkę.  

Kraje, które nie wyczerpały jeszcze 
do końca swojej pojemności 

środowiskowej,
będą miały znacznie większe szanse.



Rozdział 10 podpowiada, co powinniśmy zrobić
i jaki kierunek obrać.

Kliknij tutaj,
by wybrać rozdział

http://www.peakoilandhumanity.com/chapter_choice.htm
http://www.peakoilandhumanity.com/chapter_choice.htm

