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CEEweb a Biológiai Sokféleségért

Két évtized a természeti örökség megőrzése szolgálatában
2014. október 7. – 20. évfordulóját ünnepli a CEEweb a Biológiai Sokféleségért, ami egy 20
országból, több mint 60 civil szervezetet számláló kelet-közép-európai hálózat. Az ünnepséget
Ráckevén tartják, közösen zöld infrastruktúráról szóló konferenciájukkal és éves
közgyűlésükkel.
A CEEweb két évtizede valósítja meg küldetését, a biológiai sokféleség megőrzését a
fenntartható fejlődés elősegítése által. A CEEweb fontos hazai, helyi, uniós és nemzetközi
környezetvédelmi politikához és folyamatokhoz járult hozzá, amelyek célja a fajok, változatos
tájak és gazdag ökoszisztémák megőrzése.
– Hiszem, hogy 20 éves munkásságunk a terepen és a politikában nagyban segítette a
természetvédelmi munkát – mondta Zólyomi Ágnes, a CEEweb főtitkára, és így folytatta. – Az
elmúlt éveket meg kell ünnepelni, de a jövőnk a további együttműködéstől és közös munkától
függnek.
A megóvandó ökológiai rendszerek és funkciók szorosan kapcsolódnak és egymástól függnek.
A biológiai sokféleséget nem védheti meg csupán egy ország. A helyi erőfeszítések
koordinációja így döntő jelentőségű. Kelet-Közép-Európa természete összehasonlítva a nyugateurópai országokkal még mindig gazdagabb, míg a civil társadalmi mozgalom jóval fiatalabb.
Jelenleg a CEEweb az egyetlen működő hálózat, amit környezetvédelmi szervezetek hoztak
létre és működtetnek Kelet-Közép-Európában. – A CEEwebnek köszönhetem, hogy nemzetközi
együttműködésbe kezdtem. – tudtuk meg Monika Kotulaktól a lengyel Naturalists Club volt
munkatársától, és biztosan nincs egyedül ezzel a kijelentéssel.
A CEEweb egyik eredménye az Európai Unióhoz való csatlakozásra váró civil szervezetek
támogatása, biztosítva, hogy a környezetvédelmi jogszabályok megfelelően legyenek átültetve.
A legfrissebb eredmények közt van a zöld infrastruktúra fogalmának népszerűsítése más
szektorokban, Natura 2000 területkezelésben való együttműködés kelet-közép-európai
szinten, a civil szervezetek részvételének biztosítása a Kárpátok Fenntartható Turizmus
Stratégiájának fejlesztésében, amit a Kárpátok Egyezmény hét részes fele fogadott el, valamint
a civil szervezetek észrevételeinek koordinálása a nemzeti vidékfejlesztési politikákban.
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesületet 1994-ben alapította (akkor még Közép- és
Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért néven) két magyar civil szervezet
(Magyar Természetvédők Egyesülete és Zöld Akció) az Európai Unió támogatásával. A CEEweb
két évtizede tesz a természeti örökségünk megóvásáért. Ez idő alatt összefüggő civil hálózatot
épített ki több mint 20 országban, mely a biológia sokféleség megőrzéséért küzd a régióban.
További információ:
Az esemény helyszíne: Kék Duna Wellness Hotel, 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1-3.
CEEweb Akadémia a zöld infrastruktúráról: www.ceeweb.org/event/ceeweb-academy-ongreen-infrastructure
CEEweb éves közgyűlés: www.ceeweb.org/event/annual-meeting
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