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rozhovor s FrançoiseM schneidereM

Pro myšlenku nerůstu je krize přínosem
François Schneider je jedním z průkopníků hnutí ekonomického nerůstu, které se začalo formovat zejména ve Francii 
a Itálii na přelomu tisíciletí. Původně výzkumný pracovník v oblasti industriální ekologie mimo jiné pracoval na vývoji 
metodologie LCA (Life Cycle Assessment, posuzování životního cyklu) v Lyonu a přispěl k založení SERI (Sustainable 
Europe Research Institute, Výzkumný ústav pro udržitelnou Evropu) ve Vídni. V současné době působí v Barceloně, kde 
spoluzaložil skupinu Research and Degrowth, věnující se výzkumu ekonomického nerůstu. François se snaží kombinovat 
vědu a aktivismus, a shodou okolností se právě stěhuje do přímořského městečka Cerbère, kde iniciuje vznik nerůstové 
komunity. Povídali jsme si tedy jak o ekonomické krizi a nerůstu, tak o jeho komunitních plánech. 
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Françoisi, sedíme na terase pod olivovní-
kem, díváme se na opravdu nadměrně veliké 
překladové nádraží a ve vzduchu je kromě 
vůně moře cítít také vydatný pach kozla od 
sousedů. Se vší úctou, připomíná to tak 
trochu rumunský venkov spíše než francouz-
ské výletní městečko na Costa Brava. Můžeš 
trochu přiblížit, kde jsme a co tu děláme?
Jsme v Cerbère, malém přímořském leto- 
visku pár kilometrů od španělsko-francouz-
ských hranic. Toto místo má zajímavou 

historii, těsně před začátkem druhé svě- 
tové války tudy utíkalo hodně lidí před 
frankistickým režimem. A ono veliké ná- 
draží je výsledkem historického rozhod-
nutí Španělska pro širší rozchod kolejnic, 
než je v Evropě obvyklé.. Doteď všichni 
cestující musí přestupovat a i zboží se pře-
kládá z vlaku do vlaku, což se dřív dělalo 
ručně. Mimochodem na začátku 20. sto-
letí zde proběhla historicky první ženská 
stávka dělnic, které v koších překládaly 

pomeranče. Protestovaly proti špatným 
pracovním podmínkám. (Právě projel snad 
kilometr dlouhý vlak plný nových aut směřují-
cích do Španělska.) 
     Pod hlavičkou neziskové organizace jsme 
tady nedávno koupili dům a zakládáme ne- 
růstovou komunitu Can Decreix (decreixe- 
ment znamená katalánsky nerůst). Moc 
lidí tu sice katalánsky nemluví, ale histo-
ricky a kulturně tento region ke Katalánii 
patří.
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Mohl bys trochu přiblížit, co si můžeme pod 
pojmem „nerůstová komunita“ představit? 
Už předtím jsi mi říkal, že to tady má být 
praktická ukázka — ale čeho vlastně?
Je to všechno ještě v plenkách, dům jsme 
teprve nedávnou koupili. Cílem je pro-
pojit různé strategie, které nám připadají 
důležité — na jednu stranu teoretické 
úvahy a řekněme vědecký přístup k věci,  
a na druhou stranu praktické aktivity, osvětu 
 a podobně. Úplně ve zkratce chceme vytvá- 
řet ekonomiku a společnost, která nespo- 
třebovává tak moc. Myslím, že všichni 
děláme spoustu věcí, které ve svém důsledku 
nejsou moc slučitelné s přežitím na téhle 
planetě. Tady chceme ukázat, že nerůstová 
alternativa je možná. Existuje vícero zdro-
jů, ze kterých koncept nerůstu vychází, 
ekologické, sociální a další, ještě se k tomu 
asi dostaneme. Tady chceme vybudovat 
místo, které funguje moudře z ekologic- 
kého pohledu, což zahrnuje cyklodopra-
vu, solární panely, recyklaci vody, pěs-
tování vlastních potravin a samozřejmě 
spoustu dalších věcí. To je jeden aspekt.  
A ten sociální — jednoduše chceme vytvo-
řit místo, kde bude fungovat solidarita  
a bude možné potkat příjemné lidi a něco 
dohromady tvořit. 

Nakousli jsme zdroje, ze kterých nerůst 
vychází. Můžeš trochu víc vysvětlit, kde se 
nerůstová myšlenka vlastně vzala? Kritika 
neustálého ekonomického růstu existuje  
už od 70. let, podle některých už i mnohem 
déle. Od kdy se ale explicitně mluví  
o nerůstu?
Ano, ty myšlenky nejsou samozřejmě úplně 
nové. Mnoho let už také existují různé 
lokální iniciativy a lidé, kteří žijí skromně. 
Cílem nerůstového hnutí je vlastně „jen“ 
uvést jejich představy do skutečnosti na 
úrovni celé společnosti. Kolem roku 2000, 
kdy se nerůstové hnutí začalo formo-
vat, mezi námi převládla myšlenka, že je 
opravdu možná dobrovolná změna smě-
rem ke skromnější společnosti. To není jen 
přesvědčení, že se dříve či později dosta- 
neme do situace, kdy už další ekonomický 
růst prostě nebude možný. Nerůst toto 
přesvědčení zahrnuje, ale navíc věří, že by 
nerůstová společnost vlastně mohla být 
lepší, řekněme lidštější a ekologičtější. 
Takže i když k tomu nebudeme donuceni 
okolnostmi, mohlo by být přitažlivé kon-
zumovat a produkovat méně. 

takto různých aktivit, můžeme dosáhnout 
společenské změny. To je aspoň naše sou-
časné přesvědčení.

Takže věříš, že taková změna je možná demo- 
kraticky, bez nějaké formy eko-diktatury?
Abych pravdu řekl, v rámci jakékoli dikta-
tury se to odehrát prostě nemůže, protože 
změna, o kterou usilujeme, zahrnuje silný 
důraz na demokracii a politickou partici-
paci všech. Upřednostňujeme přímé formy 
demokracie a i snaha o změnu politických 
praktik představuje jeden ze silných zdrojů 
nerůstu. Nerůst tedy z našeho pohledu 
spíše usiluje o to, aby se demokracie stala 
možnou, než aby se ji snažil potlačovat.  
S tím souvisí také přesvědčení, že pokud 
budeme konzumovat méně, stane se usku- 
tečnitelným cíl sociální spravedlnosti, 
nebo aspoň její větší míry. Pokud si při- 
pustíme, že zdroje jsou omezené, je zřejmé, 
že nás čekají těžké časy. Já věřím, že pokud 
budeme všichni konzumovat méně, může-
me si začít více rozumět na lidské úrovni. 

Myslíš, že by tento přístup mohl být atrak-
tivní pro většinu lidí, a ne jen pro hrstku 
alternativců?
Ano, opravdu věřím, že ano. Ale k tomu 
potřebujeme opravdu změnu na celospo-
lečenské úrovni. Potřebujeme kombinaci 
mnoha aktivit a změn, jak aktivisty, kteří 
protestují proti velkým projektům typu 
jaderných elektráren a dálnic, tak lidi, kteří 
vytvářejí praktické alternativy. Někteří 
lidé si myslí, že smysl mají jedině kon- 
krétní akce na lokální úrovni, a že díky nim 
dosáhneme celospolečenské změny. Já 
bych ale řekl, že nezbytný je také výzkum, 
opravdu hodně přemýšlení i na makroeko-
nomické úrovni, a také politický aktivis-
mus. Některé věci chceme změnit pouze 
částečně, například sociální systém, a jiné, 
třebas finanční systém, je potřeba předělat 
od základu. Některé politické aktivity se 
přitom daří v rámci současného systému, 
 ale na politické i individuální úrovni pů-
sobíme též mimo formální instituce. Jen 
pokud dokážeme zkoordinovat mnoho 
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Součástí nerůstu je zásadní kritika sou-
časného peněžního systému a vztahů, ke 
kterým vede. Podle nás je možné budovat 
vztahy založené spíše na jiných principech 
jako sdílení, darování a přijímání, které jsou 
podle mě mnohem silnější součástí lidské 
povahy. Uvízli jsme v určitém způsobu 
práce, produkce a spotřeby, který nezo-
hledňuje věci, jež dávají životu smysl,  
a často neděláme to, v co opravdu věříme. 
Jedním z cílů nerůstového hnutí je právě 
na toto upozorňovat.

Zajímalo by mě, jak ses k nerůstu propraco-
val ty osobně. Co sis myslel před dvaceti 
lety a proč se tvé názory vyvinuly zrovna 
tímhle směrem?
V devadesátých letech jsem pracoval pro 
výzkumný Institut průmyslové ekologie  
v Rakousku a byl jsem, řekněme, poněkud 
znepokojený faktem, že jsme velmi tvrdě 
pracovali na rozvíjení environmentálních 
myšlenek a témat, ovšem jediným hmatatel-
ným výsledkem byla produkce výzkumných 

zpráv. Navíc mnoho zpráv, které jsem četl, 
a nakonec i ta, na které jsem pracoval, 
zpravidla muselo někde alespoň zmínit, 
že přispívá k ekonomickému růstu. Naše 
výsledky a obecný cíl celého institutu  
s tím přitom byly v rozporu. Zabýval jsem 
se tématem rebound effect, tj. zákonitostí 
popisující, že technologická zlepšení 
vedoucí k větší materiálové či energetické 
efektivnosti výroby jsou ve skutečnosti 
velmi často anulována následným zvýše-
ním celkového objemu produkce a spo-
třeby. Z toho plyne, že důležitá nejsou jen 
technologická zlepšení, ale také celkové 
limity prostředí. Těmi jsme se už ovšem 
nezabývali. Uvědomil jsem si, že takhle 
nejde pokračovat. Tato reflexe, plus dva 
kamarádi, kteří přečetli knihu Nicholase 
Georgescu-Roegena The Entropy Law and 
the Economic Process (Zákon entropie a eko-
nomický proces), mě přivedli k rozvíjení 
myšlenky nerůstu, francouzsky décroissance 
soutenable (udržitelný nerůst). Krátce nato 
jsme společně napsali článek do časopisu 
kritizujícího reklamu.

Tak to tedy všechno začalo? To bylo ještě  
v 90. letech, nebo až po roce 2000?
Ano, začalo to tímhle článkem a pak dal- 
ším, který jsme na sklonku roku 2001 spo- 
lečně se Sergem Latouchem napsali pro 
jeden malý ekologický časopis. Krátce  
nato se o téma začalo zajímat několik zná-
mých novinářů a díky nim i širší veřejnost. 
Myšlenka nerůstu vyjadřovala něco, co 
lidé předtím nebyli schopní artikulovat.  
Z Francie se pak rychle rozšířila i do Itálie, 
protože jeden z našich kamarádů byl Ital  
a Latouche v té době do Itálie hodně jezdil. 
Ve Francii poté proběhla velmi úspěšná 
konference zaměřená na kritiku rozvoje  
a myšlenkou nerůstu se začalo vážněji 
zabývat více a více lidí. Následovaly další 
články a konference, k tomu jsme začali 
vydávat časopis Décroissance. A já osobně 
jsem se pak vydal s oslicí na cestu po Fran-
cii. Připadalo mi totiž důležité rozšířit 
debatu do větší části společnosti, protože 
do té doby se nerůstem zabývaly jen velmi 
specifické skupiny. Mysleli jsme si, že ta 
myšlenka je natolik důležitá, že za tu ná-
mahu stojí.

Na této pouti jsi navštívil spoustu míst, hlavně 
menších měst a vesnic. Jak „normální“ lidé 
na myšlenku nerůstu reagovali?

Má zkušenost je, že všem připadala jako 
velmi důležité téma. Ne všichni s ní samo- 
zřejmě hned souhlasili (smích). Ale očeká-
val jsem, že všichni budou proti — a všichni 
si dodnes myslí, že většina společnosti bude 
proti, ale tak to vůbec není. Dělali jsme si 
takovou hrubou statistiku a přišli jsme 
na to, že když lidé mluví za sebe, nikoli 
jménem své strany nebo firmy, většina  
z nich si opravdu myslí, že bychom, myš-
leno my jako obyvatelé rozvinutých zemí, 
měli nerůst. Což zpochybňuje všechno to, 
co slyšíme v televizi, rádiu a čteme v no- 
vinách, ze kterých se zdá, že ekonomický 
růst chtějí všichni.

Ale nebojí se lidé o uspokojení základních 
potřeb, nemají strach z nezaměstnanosti?
No, mají. Ale stejně si myslí, že bychom 
měli spotřebovávat méně. To ovšem platí, 
pokud mluvíme o změně na celospolečen-
ské úrovni. Lidi nechtějí, aby společnost 
zůstala stejná. Chtějí společenskou změnu, 
která by znamenala spotřebovávat a produ-
kovat méně. Jen si nejsou jistí, že zrovna oni 
jsou ti, kteří s tím chtějí začít (smích). 

Ano, tady začíná ta potíž…
Ano, tady začínají potíže. Ale stejně je dobré 
vědět, že alespoň na úrovni společnosti 
jsou lidé této myšlence nakloněni. Pod- 
poru veřejnosti by člověk v případě nerůstu 
opravdu neočekával. 

A vy na to dokonce máte statistiky…
No, ty statistiky byly zároveň tak trochu 
performance. Praktikovali jsme například 
tzv. „Jujube sampling“. To znamená, 
že jsme nechali mou oslici Jujube [Žu-
žub], aby vybírala respondenty (smích). 
Nebo jsme šli na trh převlečení za velmi 
seriózní sociology a ptali se skupinek 
lidí, jestli jsou pro nekonečný růst, nebo 
jestli by naopak chtěli snížení produkce 
a spotřeby. Nebyl to úplně standardní 
vědecký přístup, ale získali jsme docela 
dobrý vzorek populace. Podstatné je, co 
jsem říkal už předtím — že mnohem méně 
lidí, než se obecně očekává, upřednost-
ňuje růst. Vlastně jsem za celý ten rok na 
cestách potkal jen jednoho člověka, který 
byl jednoznačně přesvědčený, že růst je 
nutně potřeba. 

Od té doby ovšem uplynulo deset let. Myslíš, 
že si teď, v době krize, lidé pořád myslí to samé?
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Nemyslím si, že se v tomhle smyslu situace 
až tak změnila. Ten pochod byl velmi silná 
zkušenost. Rozhodovali jsme společně 
formou konsensu, lidé během cesty spon-
tánně organizovali spoustu dílen, vymýš-
leli jsme divadlo, společně vařili a jedli… 
byl to velmi silný zážitek toho, jak může 
fungovat spolupráce i ve velké skupině. 
Postupně nás přibývalo, ke konci pochodu 
nás šlo kolem pěti set. Závěrečnou akcí 
byl společný protest proti automobilovým 
závodům, které nám tehdy přišly jako sym-
bol naprosté stupidity: velká auta, která 
spalují tolik benzínu, prostě jezdí dokola, 
jak nejrychleji to jde…
     Ty závody se nakonec opravdu podařilo 
zastavit, i když těžko říct, jak velkou roli  
v tom hrál náš protest, protože ten případ 
byl komplikovanější. Jako výsledek toho 
pochodu vzniklo každopádně mnoho 
menších aktivistických skupin a pojem 
nerůst se stal známějším i mezi širší veřej-
ností. Mám z té doby mnoho kontaktů, 
někteří zůstali aktivní, o většině jsem ale 
samozřejmě už ztratil přehled.
     Podle mě přetrvává velký problém, a to 
ten, že mnoho lidí je pesimistických a ne-
věří, že změna je možná. Sami by jaksi byli 
pro, i pro změnu směrem k nerůstu, ale 
snadno uvěří, že všichni ostatní jsou proti, 
takže to nemůže fungovat. 

Jaký je tedy v tomhle smyslu význam sou-
časné krize? Myslíš, že společnost ještě víc 
upadne do pasivity, nebo naopak sdílené 
obavy představují naději na změnu?
My jsme si ze začátku nebyli jistí, jak si 
krizi vykládat. Svým způsobem jsme ji 
očekávali, na jaře 2008 jsme pořádali ne- 
růstovou konferenci v Barceloně, kde 
spousta lidí krizi předpovídala. Nebyli 
jsme tedy překvapení, ale nebyli jsme si jistí, 
jestli jsme, řekněme, neprohráli bitvu. Zá-
kladní idea nerůstového hnutí totiž byla 
krizi se pokud možno vyhnout. Ale potom 
už bylo zřejmé, že to není tak úplně mož-
né, a otázka najednou nezněla, jak krizi 
předejít, ale jak s ní žít, jak s ní naložit. 

Proč jste se krizi vlastně snažili vyhnout — ne- 
představuje doklad toho, že současný eko-
nomický systém nemůže nadále fungovat? 
To sice ano, jenže v současném nasta-
vení znamená krize destabilizaci celého 
ekonomického i společenského systému. 
Pokud nezměníme jeho základní  

na tvorbě peněz formou dluhu či na propa-
gaci konkrétních sociálně a environmen-
tálně laděných ekonomických alternativ. 
Prohlásil v této souvislosti, že když banky 
mohou vytvořit peníze z ničeho, on je 
naopak může nechat do nicoty zmizet. 
Protestoval tak, jeho slovy, proti „kořist-
nickému kapitalistickému systému“.

Což máme brát jako návod? 
To samozřejmě není návod pro každého. 
Jen ukázka, že strategie opravdu mohou 
být různé. Naše skupina Research and De-
growth se naopak věnuje akademické práci 
a promýšlení nerůstu na teoretické úrovni. 
I když je zřejmé, že v případě nerůstu jde 
spíše o hnutí vyrostlé zdola, které získalo 
vědeckou pozornost až dodatečně. Já jsem 
většinu života věnoval výzkumu, teď se 
ale postupně přesouvám k budování Can 
Decreix jako konkrétního projektu, který 
bude principy nerůstu ztělesňovat. V Ka-
talánsku je samozřejmě mnoho dalších pří-
kladů — produkční a odbytová družstva, 
místní peněžní systémy nebo různé formy 
spolubydlení a sdílení. 
     Podle mě hlavně nemá cenu se přít, jestli 
je důležitější lokální, národní nebo mezi-
národní úroveň, jestli mají větší smysl akce 
v rámci současného systému nebo úplně 
mimo něj. Pro celospolečenskou změnu 
mají svůj význam všechny, respektive je- 
jich spolupůsobení. Každý si tedy může 
najít vlastní přístup, který mu vyhovuje.  
A já rozhodně netvrdím, že mám odpověď 
na všechno. 

Tak už jen poslední otázka: co se stalo s oslicí 
Jujube?
Žije na jedné farmě na francouzském ven- 
kově, pracuje v zemědělství. Musím ji 
někdy navštívit, ale nevím, kdy na to teď 
budu mít se zařizováním Can Decreix čas.

Tak přeji do začátku všechno dobré. 

Připravila Eva Fraňková, doktorandka Katedry 
environmentálních studií FSS MU v Brně. 
Sdružení Research & Degrowth naleznete  
na http://degrowth.org. 

parametry — nedostatečně regulované 
finanční spekulace, tvorbu peněz bankami 
formou dluhu, zadlužení států, tlak na 
produktivitu, efektivitu a mezinárodní 
konkurenci a tak dále, pokles HDP a útlum 
výroby může být opravdu hodně nepříjem-
ný, jak ostatně ukazuje i současná situace 
v Řecku. Celý koncept nerůstu se přitom 
snaží promýšlet, jak přenastavit systém, 
aby snížení produkce a spotřeby nevedlo  
k ekonomickému a společenskému kolap-
su, a přechod k nerůstu byl pokud možno 
hladký. Přesnější je tedy spojení udržitelný 
nerůst, který se v našem pojetí od krize či 
recese zásadně odlišuje.
     Teď si nicméně myslím, že pro myšlenku 
nerůstu byla krize nakonec přínosem, pro- 
tože jsme získali větší publicitu a naše myš- 
lenky větší pozornost veřejnosti. To ovšem 
neznamená, že se z krize nějak radujeme. 
Sice se zdá, že v některých zemích dochází 
ke snížení produkce a spotřeby, nebo tedy 
alespoň zpomalení růstu. Jak jsem ale říkal 
předtím, snížení materiální spotřeby je 
pouze jednou součástí myšlenky nerůstu, 
témata demokracie, větší sociální sprave-
dlnosti a ostatně i environmentální otázky 
stále zůstávají více než aktuální. 
     Takže ano, lidé se možná bojí, ale záro-
veň si čím dál víc začínají uvědomovat, že 
ona základní myšlenka, že ekonomický růst 
může pokračovat donekonečna, může le- 
žet u kořene současných problémů. Pořád 
je ale ve hře velmi málo alternativních kon-
ceptů. Uvidíme tedy, co přinese budouc-
nost.

A co myslíš, že by měla přinést? Nechci po 
tobě samozřejmě věštecké předpovědi, ale 
spíš vizi, jak s krizí dobře naložit. Máme si 
všichni založit nějaký svůj malý Can Decreix?
Jak už jsem říkal, věřím v kombinování 
různých strategií. Nerůstové hnutí má 
silný základ v opozici vůči systému, často 
zahrnující kreativitu a neotřelé nápady. 
Jako příklad může sloužit akce katalánského 
aktivisty Enrica Durana, který v září 2008 ve- 
řejně oznámil, že „ukradl“ téměř půl mi-
lionu eur, které legálně obdržel ve formě 
mnoha menších půjček od několika desí-
tek bank. Nikdy ovšem neměl v úmyslu je 
vrátit, naopak je v průběhu let 2006—2008 
použil na podporu různých anti-kapitalis-
tických hnutí, tisk materiálů upozorňují-
cích na energetickou krizi a peak oil, kritiku 
současného finančního systému založeného 




