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GREEN WEEK Európa szerte – nemzetközi konferenciának adott
otthont Budapesten az Európa Pont

2011 május 17-én tartotta nemzetközi konferenciáját a CEEweb a
biológiai sokféleségért és az Európai Bizottság a nyersanyagfelhasználás
és energiahatékonyság témakörének szentelve. A téma halaszthatatlan
aktualitásokkal szembesíti a a civil, a gazdasági – és döntéshozói szférát
egyaránt. Az esemény előadásai és beszélgetései a helyzetben rejlő
nehézségeket és lehetőségeket vették sorra, hogy egy közös álláspont
kialakításával fordulhassunk hazánk és az Unió gazdasági és politikai
szereplői felé.
Fokozott termelésünk és fogyasztásunk alapjai a nyarsanyagforrások. Kitermelésük
olyan méreteket öltött, hogy halaszthatatlanul új alternatívákat, helyettesítő
eszközöket, fogyasztáscsökkenést kell mindennapjaink részévé tenni.
Fenntarthatatlan nyersanyaghasználati szokásaink nem csak gazdasági és környezeti,
de komoly szociális problémákat is maguk után vonnak. Rendre születnek csővégi
javaslatok a helyzet kezelésére, de kevés olyan példát látunk, ami a folyamat elejére
összpontosítva igyekezne megoldást találni. Alkalmankénti kampányokkal csak a
tüneteket enyhíthetjük, globális javaslatokat kell megfogalmaznunk, hogy rövid és
hosszú távon egyaránt hatékonyak lehessenek lépéseink. Csökkentenünk kell
erőforrás felhasználásunkat! Dr Gergely Erzsébet szavait idézve (Vidékfejlesztési
Minisztérium): 2010. augusztus 21-ig feléltük a természeti tőke adott évi
regenerálódni képes részét, így az év hátralévő részében a jövő tartalékait használtuk.
Ez olyan, mintha egy család a havi kosztpénzét már idő előtt elköltené... Ha
túlhasználjuk a Föld nyersanyagait, akkor a természetes rendszerek rehabilitációs
rendszerét ássuk alá, vagyis az alaptőkét romboljuk.
A konferencia meghívott vendégei a Föld jelenlegi nyersanyagkészletét, a globális és
hazai fogyasztást mértékét és várható növekedését vették górcső alá, majd
javaslatokat terjesztettek elő a megújulás és fenntarthatóság jegyében. A lehetséges
lépések egyik legismertebb példája a kvótarendszer bevezetése, mellyel az MTvSz
(Magyar Természetvédők Szövetsége) már évek óta foglalkozik társadalmi
kampányok keretében, s mely klímatörvény néven vált ismertté. Ehhez kapcsolódik
Gyulai Iván természeti erőforrás kvóta rendszere is, mely egy olyan rendszer példáját
vetíti elénk, ami a környezetet terhelő tevékenységek rendszerével együttesen
foglalkozik, majd a felhasználókat fogyasztásuknak megfelelően kezeli (ún. kvóta – és
kvótapénzrendszert hív életre).
„Tudomásul kell vennünk, hogy merész lépések szükségesek energiaforrásaink,
nyersanyagforrásaink használatának visszaszorításához. Európában. Ellenkező
esetben az európai célok nem fognak közös pontot találni a biodiverzitás
megőrzéséért tett erőfeszítésekkel. Ökológiai lábnyomunk növekedésével saját
jólétünket veszélyeztetjük – úgy Európában, mint az egész Földön.” – fogalmazott
Hajdu Klára, a CEEweb főtitkára.
Robert Konrad( Környezetvédelmi Főigazgatóság, Európai Bizottság) előadásában
vázolta az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának tervét, melyet
szeptemberben fogadnak el. A tervezet bemutatja a kihívásokat ugyanúgy, mint a

lehetőségeket. Nőni fog a munkalehetőségek száma, tisztább lesz a környezetünk, és
jobbá, fenntarthatóbbá válhatnak fogyasztói szokásaink.
A szervezők örömmel fogadták, hogy több szektor is képviseltette magát az
eseményen, s így aktív diskurzus alakulhatott ki a kormányzat és a civil szféra
képviselői között. A CEEweb a közeljövőben a bemutatott módszerek közül Gyulai
Iván erőforrásfelhasználási jogok rendszerét fogja képviselni nemzetközi szakértői
fórumokon, s a nemzetközi döntéshozók előtt.

CEEweb: Erőforrás korlátozás (Resource Cap Coalition)
http://www.ceeweb.org/hun/tteruletek/eroforras_korlatozas.htm
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