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NOW BEGINS THE TRUE ENGINEERS (II)
"The history of engineering within UNESCO" emphasizes the scientific
programme designed for this purpose – one of the most extensive programs in the
natural sciences sector of this organization. Attempting a revival of the sector, in
particular through innovation, through climate change mitigation and adaptation.
There is a growing demand in the field of civil engineering, mechanical, health, biochemistry, in infrastructure, industry, nuclear and environmental sector. Are trends
of which we must take into account the new Romanian engineers.
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6. Statutul şi provocările cu care se confruntă inginerii
Ceea ce s-a întâmplat în perioada următoare a rezultat limpede
din anterioara trecere în revistă a resurselor de care a beneficiat
UNESCO, fără însă a se subaprecia erorile în orientarea activităţii
interne. Documentul de care ne ocupăm nu ezită să le menţioneze,
ceea ce reprezintă şi un exemplu de comportament demn de toată
aprecierea. Între altele, se relevă că sectorul ştiinţelor naturii a fost cel
mai bine promovat, pe când ingineria, din varii motive, s-a bucurat de o
atenţie mai mică. Aici au intervenit şi unele elemente conceptuale.
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Studiul UNESCO subliniază, în această ordine de idei, că
ingineria se diferenţiază de ştiinţă, deşi este considerată parte a ştiinţei
în cadrul UNESCO, bugetul pentru inginerie este în cădere liberă, în
condiţiile în care problemele ştiinţifice, priorităţile şi politica ştiinţifică
tind să fie predominante. Această situaţie se reflectă în numărul redus
al oamenilor de ştiinţă şi al inginerilor participanţi în procesul de luare a
deciziilor în organismele UNESCO, cum sunt, de exemplu, Consiliul
Executiv şi Conferinţa Generală, unde interesele educaţionale sunt
predominante.
Statutul şi provocările cu care se confruntă inginerii în
structurile UNESCO se reflectă şi în modul în care se acţionează şi pe
alte paliere, în guverne, organizaţii şi în societăţile naţionale, în
ansamblul lor.
Alţi factori interni care au dus la declinul ingineriei în sfera de
preocupări a UNESCO au inclus posibilitatea selecţiei celor mai bune
programe prioritare pe bază de interacţiuni personale şi lobby, mai mult
decât pe abordarea strategică şi determinarea democratică a nevoilor
şi priorităţilor.
Astfel, s-a ajuns şi la fuziunea administrativă a ingineriei în
Diviziile Ştiinţifice Inginereşti, în 2002, cu potenţiale consecinţe
negative pentru viitorul acestui domeniu în UNESCO.
A devenit evident că programele UNESCO cu cel mai sigur
buget şi lobby efectiv sunt cele legate de iniţiative internaţionale şi
interguvernamentale, cum sunt Omul şi Programul Biosferei (demarată
în 1971), Programul Internaţional Hidrologic (1975) şi Comisia
Interguvernamentală Oceanografică (1960).
Aici identificăm, incontestabil, şi componente ale activităţii
inginereşti, dar este insuficient. Există şi posibilitatea de iniţiere, tot în
funcţie de constrângerile financiare şi de resursele disponibile, a unor
programe internaţionale care să vizeze, de exemplu, elaborarea unui
studiu de fezabilitate asupra Programului Internaţional Ingineresc pus
în practică de Africa de Sud şi adoptat în 2009 de Conferinţa Generală
şi Consiliul Executiv, ca parte a efortului de continuare şi dezvoltare a
activităţilor inginereşti din cadrul UNESCO la începutul noului mileniu.
A urmat introducerea unei propuneri a SUA pentru Dezvoltarea
Activităţilor Sectoriale şi Creşterea Capacităţii Tehnice, prezentată în
2005, pentru promovarea ştiinţei, matematicii şi ingineriei, în special în
cadrul programelor existente, sprijinirea atelierelor de lucru, dezvoltarea
curriculei, a bunelor practici, asigurarea calităţii, aprofundarea
colaborării cu industria. Aceasta a fost prima propunere a SUA după
revenirea în UNESCO în anul 2003.
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Se doreşte ca respectivele propuneri să sprijine ingineria şi să
întărească rolul pe care aceasta îl deţine în structurile UNESCO şi în
întreaga lume, cu accent pe dezvoltarea programelor şi a activităţilor
internaţionale în domeniul construcţiilor şi aplicaţiilor ingineriei pentru
combaterea fenomenului sărăciei, dezvoltarea durabilă şi pentru
atenuarea schimbării climatice şi adaptarea la aceasta.
În concluzie la acest capitol din document, se consideră că
UNESCO are un mandat şi o misiune unică în ştiinţele naturii, inginerie
şi tehnologie, de a acorda asistenţă statelor membre, în special celor în
curs de dezvoltare.
7. Începe „Marea Epocă a Ingineriei“?
Următorul capitol din Studiul UNESCO se referă la inginerie,
inovare, dezvoltare economică şi socială şi conţine în titlu o întrebare
fundamentală: începe „Marea Epocă a Ingineriei“?
Răspunsul începe cu o remarcă: din perspectivă occidentală,
ingineria a avut epoca ei de glorie în era masivei mecanizări şi
urbanizări din secolul XIX, fapt ce a dus ulterior la îmbunătăţirea stării
de sănătate a populaţiei, la îmbunătăţirea sistemului sanitar şi a
aprovizionării cu apă. Acea epocă a ingineriei a avut două mari
avantaje: existenţa unor surse nelimitate de cărbune, petrol şi gaze şi
un mediu ambiant mult mai eficient în materie de aprovizionare cu apă,
materiale şi alte resurse necesare nevoilor umane.
Acum totul este diferit. Ne confruntăm cu două mari probleme
la nivel global – despre care s-a amintit des şi în Studiul UNESCO –
schimbarea climatică şi combaterea sărăciei. De aici, formulări
tranşante privind problemele cu care se confruntă inginerii secolului
XXI. Enumerarea este următoarea:
● evitarea unei crize de mediu cauzate, în parte, de generaţiile
anterioare, în ceea ce priveşte utilizarea energiei, emisiile de gaze cu
efect de seră şi contribuţia lor la schimbarea climatică;
● majorarea procentului de populaţie care a ieşit din sărăcie în
anumite zone şi problemele asociate acesteia, astfel cum sunt
prevăzute în Obiectivele Dezvoltării Mileniului din cadrul ONU.
În continuare, este pusă o întrebare subsidiară primei: Care
este diferenţa între secolul XIX şi secolul actual? Iată, cuvânt cu
cuvânt, răspunsul UNESCO: „Acum, constrângerile din domeniul
mediului sunt mult mai periculoase dacă sunt încălcate; se creează
tensiuni internaţionale între competitorii din lumea întreagă, pentru că
resursele sunt limitate; ne este negată libertatea de a ne construi
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viitorul prin arderea combustibililor fosili. Se apreciază că rezolvarea
acestor probleme va necesita o inovare şi o ingeniozitate extraordinare,
abilităţi tehnice şi netehnice. Este necesară, de asemenea, şi abilitatea
inginerului de a sintetiza soluţii, nu doar de a analiza probleme, ca şi de
capacitatea lui de a sesiza sistematic dificultăţile privitoare la
dispozitive şi produse, la livrarea la scară largă a serviciilor de
infrastructură.“ Urmează formula sintetică, demnă de a fi reţinută cu
majuscule: de fapt, acum este epoca adevăratei inginerii.
Mai departe însă nu sunt omise dificultăţile. Astfel, se afirmă că
perspectivele imediate – atât pentru combaterea sărăciei urbane, cât şi
a celei rurale – în multe zone ale lumii sunt destul de triste, avându-se
în vedere că accesul la infrastructura de bază, la sistemul educaţional
şi medical este aproape inexistent.
Şase dintre cele opt Obiective ale Dezvoltării Mileniului din
cadrul ONU privesc în mod direct condiţia umană; sănătatea fizică,
bunăstarea economică şi socială, şi capacitatea de a juca un rol util în
lume.

Celelalte două obiective se referă la limitele mediului ambiant în cadrul
căruia trebuie să funcţionăm şi parteneriatele de care avem nevoie
pentru dezvoltarea infrastructurii şi progresul civilizaţiei de care
depindem. Sunt argumente puternice care îi conduc pe liderii UNESCO
la constatarea că lucrul în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului
– ONU necesită implicarea majoră a inginerilor.
Între altele se arată că rolul critic al factorilor care stau la baza
dezvoltării a fost constatat, de la început, de Calestous Juma (Catedra
de Ştiinţe, Tehnologie şi Inovare din cadrul ONU): „Cel puţin 3 factori
au contribuit la transformările rapide ale economiei. În primul rând, s-a
investit foarte mult în infrastructură, ceea ce a servit ca bază a
învăţământului tehnic. În al doilea rând, s-a urmărit dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii, care au necesitat elaborarea unui plan de
reparaţii locale, expertiză şi întreţinere. În al treilea rând, guvernele au
sprijinit şi fondat instituţii de învăţământ superior, universităţi de ştiinţe
inginereşti şi ştiinţe tehnice, şi s-au creat în structurile societăţii civile
asociaţii tehnice profesionale inginereşti, precum şi asociaţii de comerţ
şi industrie.“
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Preambulul pentru dezvoltare, fără de care nu ar fi fost posibilă
îmbunătăţirea modului de viaţă într-o lume dezvoltată, include structuri
rezonabile de guvernare, o societate civilă funcţională, libertatea de a
nu fi persecutat, de a nu participa la conflicte şi la fenomenul corupţiei.
Aceste consideraţii sunt subordonate ideii că impactul politicii
globale, comerţului şi conflictelor asupra dezvoltării este imens. Este
vorba despre reguli de comerţ, tarife şi subvenţii din Occident, conflicte
locale şi regionale, guvernarea şi rolurile companiilor transnaţionale. În
acelaşi timp, se consideră că un sector local funcţional de afaceri ar
putea ajuta la distribuirea veniturilor pentru reducerea sărăciei, prin
implicarea directă în dezvoltarea efectivă şi durabilă a infrastructurii,
care deţine un rol critic din următoarele considerente:
– stă la baza comunităţilor prin furnizarea pentru nevoile de
bază a serviciilor de adăpost, acces la apă potabilă/salubritate în
condiţii de siguranţă, distribuţie de energie şi asistenţa medicală;
– asigură cererea internă pentru competenţele locale şi
ocuparea forţei de muncă;
– oferă o platformă vitală pentru creşterea economiei locale şi
a întreprinderilor mici şi mijlocii prin accesul la serviciile de
infrastructură, abilităţi locale şi stimularea sau accesul mai rapid pe
pieţele locale/interne şi externe/interne.
După această enumerare se afirmă, de asemenea, fără
echivoc: infrastructura solicită şi investiţii, ceea ce complică mult
lucrurile, dar oferă şi o deschidere spre menirea inginerilor.
Cei născuţi în sărăcie nu au şi nu îşi pot permite toate
resursele necesare pentru a pune capăt acestei situaţii. Ei vor avea
nevoie de investiţii ale guvernelor din ţările dezvoltate, ale mediului de
afaceri şi ale agenţiilor internaţionale, precum şi de asistenţă din partea
comunităţii de ingineri din lumea întreagă. Se impune să nu existe
spectatori în viitor, mai ales că se ţine seama de faptul că niciun astfel
de proiect nu va fi posibil de realizat fără o implicare, la scară de masă,
a inginerilor civili.
8. Combaterea „schimbării climatice“
În context, se reaminteşte că, în iunie 2005, Academiile de
Ştiinţe din 11 ţări au emis o Declaraţie Comună care a deschis calea
pentru combaterea „schimbării climatice“.
Sarcina de a elabora şi de a pune în aplicare strategiile de
adaptare la consecinţele schimbării climatice va impune colaborarea la
nivel mondial a unei game largi de experţi, inclusiv oameni de ştiinţă din
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domeniul ştiinţelor naturii, ingineri, cercetători din profilurile social,
medical, umanist, oameni de afaceri şi economişti.
Este universal acceptat că schimbarea climatică reprezintă o
realitate care ne afectează pe toţi, iar consecinţele nocive ale gazelor
cu efect de seră sunt un factor important de luat în calcul. Este cât se
poate de semnificativ pentru analiza noastră, faptul că activitatea de
construcţie, acceptare şi înţelegere a schimbării climatice a fost
recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace din 2007.
Oricare ar fi dimensiunile spaţiale şi temporale, consecinţele
schimbării climatice (cum ar fi, creşterea nivelului mării, modificări în
ritmul precipitaţiilor, seceta şi inundaţiile) se referă la aspecte deosebit
de grave, în special asupra persoanelor foarte sărace, a persoanelor
vulnerabile, în timp ce persoanele cel mai puţin afectate sunt, de fapt,
responsabile pentru această situaţie.
În acelaşi ritm cu creşterea urbanizării, cele mai mari riscuri
pentru omenire se află în ţările mai puţin dezvoltate, ale căror
infrastructuri urbane sunt deosebit de precare sau chiar inexistente.
Nu se poate omite nici faptul că, până în 2025, populaţia lumii
va creşte cu 1,5 miliarde, până la aproximativ 6,6 miliarde, iar ponderea
populaţiei urbane va spori de la 40 % la 60 %.
Lumea este în prezent alimentată predominant prin
combustibilii fosili, iar sistemul energetic se bazează pe cărbune, petrol
şi gaze. Toate aceste resurse sunt neregenerabile, iar acum suntem tot
mai conştienţi de impactul pe care îl au asupra mediului ambiant.
Consumul-tip de energie din întreaga lume este disproporţionat
şi la fel se întâmplă cu emisiile de CO2.
Dar lucrurile se schimbă pe măsură ce economiile evoluează,
spre exemplu cele din China şi India, astfel cum s-a întâmplat şi cu
societăţile de larg consum. China – de exemplu – este cel mai mare
utilizator mondial de cărbune şi se află pe locul doi la petrol şi gaze,
deşi este un consumator relativ mic pe cap de locuitor. Până în 2020,
se previzionează că statul chinez va dubla consumul de energie.
Pe ansamblul omenirii, realizarea unei economii durabile din
punct de vedere energetic necesită o cercetare aprofundată a nevoilor
primare de încălzire, putere şi mobilitate.
În Studiul UNESCO se repetă, întemeiat, adevărul potrivit
căruia, fie că lucrează, fie că îşi petrec timpul liber, oamenii se află în
centrul sistemului energetic, iar soluţiile propuse cer imperios inovarea,
precum şi o infrastructură pe măsură.
În timp ce pe piaţa forţei de muncă trebuie rezolvate anumite
cerinţe legate de energie, există şi limitări care nu sunt neapărat
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tehnologice, dar care atestă o lipsă a conducerii şi o politică de
dezvoltare deficientă.
Studiul
UNESCO
apreciază
că
nu
există
decât trei
abordări:
1. Să ne schimbăm comportamentul.
2. Să schimbăm tehnologia.
3. Să schimbăm combustibilul.
Din perspectiva celor trei elemente, se apreciază că solicitările
pentru inovaţii sunt la fel de importante ca şi stabilirea ofertei.
Cererea de energie ar trebui să fie redusă prin intermediul
comportamentelor individuale sau la nivel de grup, prin creşterea
eficienţei energiei în sistemele de construcţie şi transport, în
performanţelor energetice ale instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor la
domiciliu, birouri şi fabrici.
Într-un fel sau altul, infrastructura urbană a ţărilor dezvoltate
implică contribuţia ingineriei pentru a se asigura un mediu propice şi
durabil pentru locuitori proprii.
Primul pas care trebuie făcut în această direcţie se bazează – în
viziunea UNESCO – pe acelaşi principiu de a învăţa din greşelile trecutului.
În ceea ce priveşte aprovizionarea, se consideră că trebuie să
trecem la surse de energie libere de emisii de carbon, care oricum nu
presupun niciun cost.
Vântul a devenit o sursă de energie gratuită ca alternativă la
emisiile de dioxid de carbon (cel puţin în faza operaţională). Cei care
sunt împotriva acestei utilizări susţin că desfigurează mediul peste
limitele admise. Accesibilitatea acestei surse de energie tinde să
devină însă o parte importantă a economisirii, independentă de
cerinţele populaţiei.
Energia produsă de valuri şi maree se află, la rândul ei, în fază
de proiect, dar va fi nevoie de depăşirea unor condiţii climatice ostile
pentru a le putea utiliza la capacitate maximă.
Energia nucleară aduce – cu ea – o serie de probleme care
necesită o rezolvare temeinică, de la siguranţă până la acceptul locuitorilor
de a o folosi, ca şi accesul la tehnologia nucleară internaţională.

25

Construirea de sisteme hidroelectrice la scară largă a scăzut,
în primul rând, ca urmare a preocupărilor care depăşesc limitele
impactului lor social şi de mediu.
Sunt şi excepţii, cel mai bun exemplu fiind Barajul de pe fluviul
Yangtze, care conţine un bazin de acumulare de aproximativ 600 km în
lungime, oferind un control asupra inundaţiilor; hidrocentrala produce
18 GW de hidroenergie, dar a deplasat aproape două milioane
persoane, având drept rezultat distrugerea siturilor arheologice şi
culturale, a biodiversităţii şi deteriorarea mediului.
Proiectele de o asemenea amploare îl pun într-o situaţie foarte
grea pe inginer. Între altele, se relevă un aspect care este, într-o
anumită măsură, extraprofesional, şi anume că ingineria nu reprezintă
o activitate apolitică şi nu ar putea fi niciodată astfel, deoarece inginerul
are nevoie de abilităţi care presupun discernământ, judecată şi
rezolvarea conflictelor, ceea ce implică politici publice.
Aprovizionarea cu energie a Africii este însă un premiu care
merită câştigat. La fel, în multe ţări africane, lipsa securităţii energiei
determină un cerc vicios al sărăciei. La începutul secolului XXI, este
inacceptabil ca milioane de oameni să nu aibă acces la electricitate.
Potrivit Studiului UNESCO, necesarul de energie al lumii în
curs de dezvoltare readuce dramatic în atenţie problema sărăciei în
lume. Se afirmă categoric că lipsa accesului la infrastructură este
rădăcina sărăciei în lume şi a tragediilor umane asociate. Două miliarde
de oameni nu au acces la resursele de bază şi un număr echivalent nu
are acces la o apă sigură. Obiectivul ONU este să înjumătăţească
acest număr până în 2015. O sursă de apă sigură pentru un miliard de
oameni până în 2015 înseamnă branşarea a mai mult de o treime dintrun milion de oameni pe zi. Se poate face? Şi dacă da, cum? Ce ne
limitează răspunsul?
Factorii care restricţionează acest demers nu sunt lipsa
cunoştinţelor de specialitate sau dimensiunea nevoilor populaţiei, aşa
cum s-ar crede la prima vedere, ci găsirea unei căi de a aplica tehnica
inginerească, de a dezvolta capacitatea locală de distribuţie efectivă,
gestionarea şi finanţarea acesteia, precum şi menţinerea acestei
aplicaţii la parametri optimi.
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