
לפעמים נדמה שכל דאגות הסוציאל־דמוקרטיה 
ה”קלאסיות” - לשוויון, חלוקת הכנסות, מדינת 
רווחה ודמוקרטיה בשוק העבודה - מתגמדות למול 
שאלת הקיימות והכשלים הסביבתיים שיוצרת 
החברה האנושית: בזבוז משאבים, יצירת כמויות 
אדירות של פסולת ובפרט פסולת אלקטרונית, 
שריפת דלק פוסילי, שחרור גזי חממה ועוד 
ועוד. לנוכח התנהלות זו ספק אם רמת החיים לה 
הורגלנו במערב תוכל להישמר, וסביר להניח כי 
מצב האנושות והכדור עליו היא מתקיימת יהפוך 
גרוע יותר ויותר. המציאות ההולכת ונפרשת של 
שינוי אקלימי אינה עוד תאוריה או חשש עתידי, 
אלא הווה כואב שמעצב את החיים בעולם - 
מהפוליטיקה הבינלאומית, דרך שינויים באורח 
החיים ובסביבה המידית של רבים, ועד להישרדות 

היומיומית בחלקים מהעולם.
אבל כפי שנאמר כבר לא מעט פעמים, אי אפשר 
להתעלם מההקשר המובהק בין כשלים סביבתיים 
לבין הניאו־ליברליזם, משטר התאגידים הבינלאומי, 
וכן, גם מהיעדרה של מדינת הרווחה. לא ניתן 
להתעלם מהקשר בין המרוץ לרווחים שנובע 
מהקפיטליזם, מרוץ שהואץ בעשרים השנים 
האחרונות לנוכח ניצחון הניאו־ליברליזם, לבין 
הייצור המוגבר, וכמובן גם הצריכה המוגברת, בחברה 
המערבית ובעולם כולו.  די אם נזכיר את המושג 
 - )Planned Obsolescence( ”השבתה מתוכננת”
שיטת יצור שמקצרת את חייו של כל מוצר אלקטרוני 
בו אנחנו משתמשים, ממקרר ועד פנס, כדי להבטיח 

את התמשכות הצריכה. 
אבל חשוב הרבה יותר - ”המאבק האדום” ו”המאבק 
הירוק” מהווים למעשה אותו מאבק, שכן שניהם 
דורשים את אותם כלי נשק, ובראשם תכנון ותיאום 
עולמיים בשליטה פוליטית דמוקרטית. תכנון 
ושליטה ציבוריים על הייצור, על פליטת גזי חממה, 
על טיפול בפסולת ועל ִמחזור, אינם שונים ואף 
קשורים בשליטה ציבורית על שוק העבודה, השכר 
והצריכה. זה וזה זקוקים ליד מכוונת שאינה מונעת 
משורת הרווח של תאגיד או בעל הון אלא מהצרכים 

המשותפים של כולנו כאנושות. 
כל אלה דורשים ניצחון של הפוליטיקה על המנגנון 
הניאו־ליברלי שמכוון את הכלכלה העולמית 
באמצעות תחרות לא מרוסנת להשאת רווחים 
לקבוצה מצומצמת. כך, הכלים להגשמתו הפוליטית 

של ”הסדר הירוק” אינם יכולים לדלג על הציבור, 
ולכן ניצחונו של הסדר הסוציאל־דמוקרטי - שכולל 
בתוכו יצירת ציבור מודע, דמוקרטי, מעורב ובעל 
כוח לעצב את חייו - חיוני להצלחת הפרויקט 

הירוק ברמה המקומית והעולמית.
יש לסוציאל־דמוקרטיה - כדרך היסטורית - הרבה 
מה ללמוד מבית היוצר של מחשבת הקיימות 
והסביבה. נראה שבכל הנוגע לצמיחה ולייצור 
בין  יש חילוקי דעות היסטוריים  התעשייתי 
הסוציאל־דמוקרטיה, כפי שהתעצבה במרבית 
מדינות אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה, 
לבין החשיבה המקיימת. זהו מקרה מובהק בו 
על הסוציאל־דמוקרטיה לעדכן את עצמה דרך 

אלמנטים מתוך המחשבה הירוקה. 
אך זה אינו השיעור היחיד. תנועות העוסקות בקיימות 
מצליחות יותר מתנועת סוציאל־דמוקרטיות להגיע 
לקהל הרחב, לאנשים צעירים, לילדים, למערכת 
החינוך. תנועות אלה מצליחות במידה רבה למדי 
בשינוי תודעה, שינוי אורחות חיים ואף בהשפעה 
על פוליטיקה מקומית ועולמית. זאת ועוד - יותר 
מבכל תחום אחר תחום הקיימות, או לפחות התחום 
המצומצם של איכות הסביבה, הצליח ביצירת מחויבות 

בינלאומית בתקנות של איכות מים, אוויר ועוד. 
דרך משותפת, סוציאל־דמוקרטית־בת־קיימא, 
מעלה סט שלם של סוגיות מקומיות ועולמיות: 
שליטה בינלאומית על ייצור והפצה שנאבקת בניסיון 
להעביר את מקומות העבודה למקום הזול ביותר, 
שמתמודדת גם עם ”התחרות לתחתית” ושחיקת 
תנאי העבודה וגם עם שאלת העלויות האמיתיות, 
הסביבתיות והחברתיות, של שינוע הסחורות על 
פני העולם; צמצום הצריכה של מוצרים מתכלים 
וצמצום ”ההשבתה המתוכננת”, תוך הגברת ”הצריכה 
החברתית” של תרבות, חברה וקהילה; שימוש משותף 
במשאבים ועוד. כל אלה סוגיות הנוגעות לסביבה, 

לאדם ולחברה, לקיימות, לשוויון ולחירות.
המאמרים בגיליון הנוכחי בוחנים סוגיות אלו מזוויות 
שונות, כלליות ופרטיות: אופנים אלטרנטיביים בהם 
אפשר להגדיר שגשוג כלכלי, סוגיות ספציפיות 
כמו השימוש במשאבי הים, צמחונות, או בעיית 
גידול האוכלוסייה, והמקרה הספציפי של העיר 
חיפה. את כולם מאחדת הקריאה לחתור להפוך את 
הדרכים הללו, הסביבתית והסוציאל־דמוקרטית, 
לדרך אחת - למען עתיד החברה האנושית. ///
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