kasvun purku
Kasvun purku ei ole kasvun vastakohta tai talouden pienenemistä. Kasvun purku
on vaihtoehtojen mallipohja, joka tähtää tuotannon, kulutuksen ja luonnonvarojen
riistokäytön aiheuttaman tuotannollisen kehän purkamiseen ja itsehallinnollisten,
yksinkertaisten ja kohtuullisten yhteiskuntien rakentamiseen.

Jatkuva kasvu rajallisella planeetalla on mahdotonta.

-HISTORIA1980

1945 -1973

Kultaiset vuosikymmenet

Uusliberalistinen globalisaatio
Luonnonvarojen riisto ja
hyödykkeistäminen kiihtyy
pyrittäessä pääoman
tuottoasteen
kohentamiseen.

Teollisuusmaiden talous
kasvaa voimakkaasti
globaalin etelän
luonnonvaroja ryöväämällä.

1971

1973

Nicholas
Georgescu Roegen

André Gorz ottaa
käyttöön kasvun
purku
(décroissance)
–käsitteen

Kaikkein
futuristisimmatkaan
kierrätysmenetelmät
eivät mahdollista kaiken
aineen
uudelleenkäyttöä.

1992

Maapallon huippukokous

1987

1972

Ihmiset ovat kestävän
kehityksen keskiössä ja
heillä on oikeus
terveelliseen ja
hyödylliseen elämään
tasapainossa luonnon
kanssa.

Planeetan
lämpötila noussut
1 asteen.

2008

Ensimmäinen
kansainvälinen
Degrowth-konferenssi
pidetään Pariisissa.

2002

Kasvun purkamisen
liike syntyy

Brundtlandin
raportti

Rooman klubin raportti Tyydyttää nykyhetken
tarpeet viemättä tulevilta
(Meadows, MIT).
Rajallisella planeetalla
eksponentiaalisen
kasvun dynamiikka ei
ole kestävää.

2015

Institut d’études
économiques et sociales
pour la décroissance
soutenable perustetaan
Lyonissa.

sukupolvilta
mahdollisuutta tyydyttää
omat tarpeensa

1992

“Kasvun rajojen ylitys”
Ihmiskunta on jo
ylittänyt planeetan
väestön kantokyvyn.
(Meadows)

-KASVUN PURKAMISEN ALOITTEITA“Kotilo rakentaa kuorensa herkän arkkitehtuurin lisäämällä kierteitä toisensa jälkeen,
mutta sitten se äkisti lopettaa ja kääntyy vastakkaiseen suuntaan. Ja itse asiassa, yksi
isompi lisäkierre tekisi kuoresta kuusitoista kertaa suuremman. Sen sijaan, että
isommasta kuoresta olisi hyötyä, se kuormittaisi kotiloa liikaa.”

- Ivan Illich
VÄHENNÄ

KOHTUUS

tuotantoa ja kulutusta
globaalissa pohjoisessa, jotta
vaihtoehtojen rakentamien
globaalissa etelässä
mahdollistuu.

sen sijaan, että yksin
teknologiset muutokset ja
tehokkuuden paraneminen
nähtäisiin
ympäristöongelmien
ratkaisijoina.

HIDASTA

ja vähennä luonnonvarojen
ja energian kulutusta
vastataksesi ekosysteemien
biofyysisiin rajoihin ja
uusiutumiskykyyn.

YKSINKERTAISUUS
Rakenna omaehtoisia,
yksinkertaisia,
kohtuullisia ja viihtyisiä
yhteiskuntia.

AITO KANSANVALTA
Kaikilla tasoilla kohti
todellista poliittista
osallistumista.

-KESKUSTELUJA JA HAASTEITAKasvun purkamisen liike on syntynyt globaalissa
pohjoisessa. Sen täytyy hakea täydentävyyttä
globaalin etelän vaihtoehtoisista näkemyksistä.
Hyvä elämä / Vivir bien –ajattelun dynaamisen
tasapainon etsintä ja kasvun purun näkökulma ovat
toisiaan täydentäviä ja perustavaa laatua olevia
tekijöitä rakennettaessa vaihtoehtoja rajalliselle
maapallolle.
Täydentävyys ekofeminismin kanssa on
olennaista päästäksemme eroon luonnonvarojen
riiston ja tuotannollisuuden kehästä, sekä
voidaksemme edistää hoitavaa ja huolehtivaa
talousnäkemystä ja elämän uusiutumista.

Aidon kansanvallan rakentaminen edellyttää
konkreettisia vaihtoehtoja vallan nykyiselle
logiikalle.
Kasvun purku ei ole mahdollista ilman, että
päästään eroon kapitalismista, joka jatkuvasti
etsii lisää voittoja tehdäkseen itsestään ikuista.
Täydentävyys kasvun purun ja muiden
näkemysten välillä on olennaista, uuden
näkökulman luomiseksi nykyisyyteen.
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