
Japońskie ujęcie Celów Zrównoważonego Rozwoju na przykładzie zaobserwowanych dobrych 

praktyk i wyzwań w odniesieniu do CZR no. 5, CZR no. 11, CZR no. 13 oraz CZR no. 16. 

Uchwalenie Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju w dniu 25 września 2015 roku na forum 

Organizacji Narodów Zjednoczonych nie było pierwszym zetknięciem różnych krajów z pojęciem 

zrównoważonego rozwoju. To, co może wydawać się interesujące, to pierwsze użycie terminu 

„zrównoważony rozwój”, który pojawił się po raz pierwszy w leśnictwie w XIX wieku w Niemczech.  

Powrócono do niego dopiero w latach 70. XX wieku,  kiedy definicja tego pojęcia pojawiła się na II Sesji 

Rady Zarządzającej UNEP (United Nations Environment Programme - Program Środowiska ONZ). Nie 

wszędzie idea ta zyskała jednakowo na znaczeniu, czego pokłosiem było uchwalenie najpierw 

Milenijnych Celów Rozwoju, a następnie – Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. I choć w 

Europie idea ZR zyskuje coraz większe poparcie, a hasło naczelne „leaving no one behind” (nie 

pozostawiania nikogo za sobą) przyświeca ideom 17 Celów, w każdym z miejsc na świecie 

zrównoważony rozwój jest wdrażany innymi drogami. 

Jednym z punktów odniesienia uczyńmy jeden z najbardziej rozwiniętych krajów Azji – Japonię. Kraj 

słynący z wyjątkowo rozwiniętej technologii, jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie przykładał szczególnej 

uwagi do stanu środowiska naturalnego. Odbudowa kraju po wyniszczającej wojnie spowodowała w 

konsekwencji zatrucie powietrza oraz skażenie środowiska naturalnego metalami ciężkimi. Pierwsze 

oznaki dbałości o ochronę środowiska zapoczątkowano w latach 70. XX wieku i od tego czasu co i rusz 

pojawiają się rozwiązania stojące w zgodności (lub nie) z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Womenomika szansą dla kobiet 

Sporym wyzwaniem dla Japonii jest dbałość o równość płci. Kobiety w krajach Azji są wtłaczane w role 

strażniczek ognisk domowych, nierzadko wybierając między macierzyństwem a karierą, oczekuje się 

również od nich wyjątkowej dbałości o rodziców swojego męża. Dysproporcja narosła do tego stopnia, 

że odsetek Japonek niepracujących, wykształconych i wychowujących dziecko zalicza się do jednych z 

najwyższych na świecie. Twarzą trendu mającego odwrócić sytuację jest żona obecnego premiera, Akie 

Abe. Trend ten będący parafrazą naczelnego nurtu zmian gospodarczych – abenomiki – jest nazywany 

womenomiką. Nowoczesność nie idzie jednak w parze z tradycją, która w konserwatywnej Japonii 

wydaje się trudna do zmiany. Ambitny plan zakładający 30% japońskich pracownic na stanowiskach 

kierowniczych do 2020 roku wydaje się niestety zwykłą statystyką. Konieczność wyboru między dziećmi 

a karierą wpływa także na ujemny przyrost naturalny Japonii, a w konsekwencji – starzenie się 

społeczeństwa. Problemem Japonii jest także zjawisko sekuhara, będącego japońskim akronimem 

słowa sexual harassment, czyli molestowania seksualnego. Silny rozdział płci, widoczny nawet  

w używanym przez mężczyzn i kobiet języku, staje się zaczynem różnych, niepożądanych zjawisk, takich 

jak przedmiotowe traktowanie kobiet. Ścisk panujący w środkach komunikacji miejskiej sprzyja 

nadużyciom – ocieractwu i tzw. złemu dotykowi, co skłoniło korporację Japan Railways do 



wprowadzenia różowych wagonów tylko dla kobiet w godzinach szczytu. Także menadżerowie 

niektórych korporacji zdają się powoli dostrzegać problem, choć póki co – historie o poronieniach  

w wyniku przepracowania, odmowy skracania godzin pracy, a nawet zapisy na terminy zachodzenia  

w ciążę (!) nadal stanowią część dyskursu na temat równości płci. Z drugiej strony, trudno mówić  

o dyskryminacji w obrębie dostępu do publicznych toalet – ten jest dostępny tak samo powszechnie  

(i bezpłatnie) zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. 

 

Hybrydowy transport 

Japonia ma niezwykle rozwinięty system dostępnego transportu publicznego. Rozległe linie lokalnej i 

szybkiej kolei Shinkansen stanowią – szczególnie w większych miastach – alternatywę dla autobusów, 

czy nawet samochodów. O zaletach komunikacji miejskiej – dostępnej, z licznymi stacjami, jeżdżącej  

z stosunkowo wysoką częstotliwością (nawet co kilkanaście minut) nie trzeba nikogo przekonywać, 

podobnie jak o zaletach korzystania z własnych lub wypożyczanych rowerów (choć i tu niemal na 

każdym kroku trzeba przypominać o dobru wspólnym – co dobrze świadczy o kondycji społeczeństwa 

obywatelskiego).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



W Japonii znacznie powszechniejsze są samochody i autobusy o napędzie hybrydowym, a przedziały 

pierwszej klasy w wagonach nazywane są zielonymi przedziałami (green carami). Na zdjęciach wyżej – 

obok wspomnianych „różowych przedziałów”, widoczne są także wejścia z zaznaczonymi „priority 

seats” – miejscami wydzielonymi dla osób starszych, z niepełnosprawnościami i bardziej 

potrzebujących.I choć trudno  o przezwyciężenie korków w godzinach szczytu, miliony Japończyków 

korzystają codziennie z dostępności transportu publicznego, który jest znakomitym nośnikiem treści 

proekologicznych, takich jak ten rysunek. Ekologia jest zresztą najmocniejszym punktem japońskiego 

społeczeństwa, choć i tu nie brakuje kontrastów. 

 

 

Ekologia w domu i w modzie 

Niewątpliwie najmocniejszym punktem Japonii w kontekście zrównoważonego rozwoju jest dbałość  

o środowisko. Mimo, że plastik jest produkowany tam w ilości 

zastraszającej (i na tle Azji nie ma w tym nic wstrząsającego), 

 recykling śmieci jest na bardzo wysokim poziomie. O precyzji 

Japończyków świadczą takie rozwiązania, jak to wprowadzone w 

Japońskim Kamikatsu, gdzie odpady są segregowane aż na 34 

kategorii (!) Na ogólny użytek musi jednak wystarczyć dzielenie 

śmieci na te podlegające spaleniu i te niepodlegające spaleniu. Do 

jednego pojemnika wrzuca się puszki i butelki, do drugiego – 

gazety, do trzeciego zaś – inne śmieci. Czasami stosuje się inne 

warianty. Na tym zdjęciu z japońskiego supermarketu rozdziela się 

butelki i puszki, a nawet… opakowania po mleku i jajach. Z dobrym 

skutkiem – w Japonii, mimo brak koszy na smieci na ulicach, śmieci 

są stosunkowo rzadkim widokiem. Przezroczystość worków na 

śmieci sprawia, że śmieciarka może mnie zabrać worków  

z nieposegregowanymi śmieciami… 

 



 

 

 

 

 

 

 

Japońskie pojęcie ekologii to także szeroko rozpropagowana idea oszczędzania. W niektórych 

hostelach przed wejściem na korytarz danego piętra znajdują się tzw. shoe boxy, do których wkłada się 

buty. Sprawia to, że rzadziej trzeba myć korytarze, a co się z tym wiąże – oszczędza się wodę. W 

kuchniach zdarzają się także free boxy – możesz tam wrzucić jedzenie o długim terminie przydatności 

do spożycia i poczęstować się np. czyimś pozostawionym makaronem. Potencjał tkwi również w 

materiałach, których jest pod dostatkiem – dostępność drewna bambusowego sprzyja ciekawym 

sposobom wykorzystania… od produkcję bambusowych kubków i słomek, aż po bambusowe płoty. 

Także zabezpieczenie worków na śmieci do wywiezienia z domków jednorodzinnych nie wydaje się 

problemem – wystarczy umieścić je w specjalnych, osiatkowanych punktach. Bardzo proste, prawda? 

W sieci cafe Moomin Stand (inspirowanej słynnymi Muminkami) pobierana jest kaucja za plastikowy 

kubek i zwracana w momencie zwrotu kubka. Nie ulega wątpliwości, że w razie odgórnego zalecenia 

dotyczącego redukcji lub likwidacji plastiku nie trzeba będzie Japończyków do tego zbyt długo 

namawiać. Dlaczego? Ponieważ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…w kupie siła 

Mocnym punktem Japonii jest budowa społeczeństwa obywatelskiego. Korzeni takiej postawy należy 

upatrywać jeszcze w czasach wojny, gdzie powszechna mobilizacja miała być warunkiem sukcesu. 

Naturalny kolektywizm, do którego narody azjatyckie maja szczególne predyspozycje, sprzyja 

wyjątkowej trosce o dobro wspólne. Sprzyjają temu powszechnie noszone maseczki – które służą 

przede wszystkim dbaniu o to, aby nie zarazili się inni, ale również szanowanie wyznaczonych miejsc 

dla osób starszych. Troska o starszych nie dziwi, zważywszy na fakt, że spory odsetek Japończyków 



znajduje się już w podeszłym wieku, a i ideały konfucjańskie sprzyjają zachowaniu ładu społecznego, 

co widać po silnej hierarchii w społeczeństwie. Przynależność do klubów to powszechna rzecz wśród 

uczniów od szkół podstawowych aż po uniwersytety, a silne poczucie przynależności sprzyja 

angażowaniu się w inicjatywy kolektywu. Co prawda, trudno powiedzieć, jak Japończycy radzą sobie  

z innymi aspektami celu 16 – z pewnością w aspekcie praw człowieka występują elementy 

kontrowersyjne, takie jak wykonywana kara śmierci, jednak jest to temat na osobny artykuł. Wspólne 

dobro i partnerstwo w połączeniu z działaniami innych sektorów są – bądź co bądź – zasobem, z 

którego warto brać przykład. 

Weronika Janiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


