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CEEweb a Biológiai Sokféleségért
Közhasznúsági jelentés, 2009
A CEEweb küldetése a biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül. 1994-ben
került bejegyzésre, mára 18 országból 76 taggal rendelkezik, akik aktívan tevékenykednek a közép-keleteurópai régióban. Míg a CEEweb széles körben foglalkozik európai és regionális politikákkal, tagjai négy
tematikus Munkacsoport (Mcs) keretében is együttműködnek: CITES, Natura 2000, Vidékfejlesztés és
Fenntartható Turizmus. Ezeken kívül 2007-ben a hálózat megalapította Szakpolitikai Munkacsoportját,
amely horizontális politikai megoldásokat dolgoz ki a biodiverzitáscsökkenést kiváltó okok kezelésére. A
hálózat munkáját a három tagból álló Elnökség és a három tagból és a Mcs elnökökből álló Nemzetközi
Tanácsadó Testület irányítja.
Ezen jelentés csupán a regionálisan koordinált tevékenységeket tartalmazza, a tagok számtalan egyéb
tevékenységét nem. További információk a tevékenységeinkről megtalálhatóak honlapunkon:
www.ceeweb.org.

2009 legfontosabb eredményei
A Pán-Európai együttműködés támogatása a biológiai sokféleség megőrzése
érdekében
A biodiverzitás állapotának felmérése a pán-európai régióban
A CEEweb koordinálta a pán-európai országok biodiverzitás profiljának elkészítését. A profilok
eredményeinek összegzése arra szolgált, hogy felmérje, a Kijevi célkitűzések milyen mértékben teljesültek,
mik még mindig a legnagyobb természetvédelmi kihívások, illetve, hogy a természet megőrzését és fejlődését
célzó intézkedések mennyire voltak sikeresek a régióban. A kérdőív eredménye 46 nemzeti biodiverzitás
profil és egy, az eredményeket összefoglaló jelentés. A „TISZTA NÉZŐPONT: Regionális összefoglaló jelentés
Pán-Európa természetvédelmi kihívásairól” című kiadványt pán-európai természetvédő döntéshozók között
terjesztjük.
Háttéranyagok szerkesztése az 5. Biodiverzitás Európában Konferenciára
A CEEweb a következő három témában készített háttéranyagokat az 5. Biodiverzitás Európában
Konferenciára: ökoszisztéma szolgáltatások ökonómiája, biodiverzitás és klímaváltozás, 2010 utáni páneurópai vízió. A konferenciát a Pán-Európai Biológiai és Táji Sokféleség Stratégia (PEBLDS) szervezte 2009.
szeptember 21-24-én Liege-ben, Belgiumban. A háttéranyagokat a civil előkészítő találkozó során mutattuk
be, emellett a magas-szintű konferencia résztvevői között is terjesztettük.
Civil közreműködés az 5. Biodiverzitás Európában Konferencián
A CEEweb szervezte meg az 5. Biodiverzitás Európában Konferencia civil előkészítő találkozóját. Az
eseményen 35 civil szervezet képviseltette magát 26 pán-európai országból. A Konferencia három témájában
(ökoszisztéma szolgáltatások ökonómiája, biodiverzitás és klímaváltozás, 2010 utáni pán-európai vízió) a
civil résztvevők egységes üzenetek fogalmaztak meg, amelyeket később a magas-szintű műhelymunkákon és
plenáris üléseken tártak a döntéshozók elé. Emellett a civil találkozó keretében olyan közös projektötleteket
dolgoztunk ki, amelyek megvalósítása hozzájárul Pán-Európa biológiai sokféleségének megőrzéséhez.
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Természetvédelmi szemléletformálás
Pán-Európai Biodiverzitás Piknik
A CEEweb a 2007-es Belgrádi konferencián vetette fel ennek a kezdeményezésnek az ötletét. A
kezdeményezés célja, hogy a biológiai sokféleség a politikai és társadalmi köztudatba kerüljön a Nemzetközi
Biodiverzitás Napon rendezett nemzeti piknikek által. Ebben az évben a Pán- Európai Biodiverzitás Piknikek
Észtországban, Magyarországon, Litvániában, Macedóniában, Romániában és Szerbiában kerültek a CEEweb
feltételei alapján megrendezésre. A piknikek során különböző területek résztvevői előadásokat hallgattak a
biológiai sokféleségről, informális eszmecserét folytattak a biodiverzitás megőrzésének fontosságáról,
miközben a természetben élvezték a helyi termesztésű, többnyire organikus étkeket.

A CITES Munkacsoport
A közép-kelet-európai országok vadállatainak internetes kereskedelmében rejtőzködő
veszélyek felmérése
Ez a program 2008 végén kezdődött el egy lengyelországi speciális műhelymunka után. A műhelymunka
során a veszélyeztetett fajok interneten keresztül történő, illegális kereskedelmének nyomon követésére egy
részletes módszertant dolgoztak ki. A projekt hat országot fed le., amelyek közül ötben CEEweb CITES Mcs
tagok és egyben (Csehország) pedig a Cseh Környezetvédelmi Felügyelőség vesz részt. Az internetes
nyomonkövetés hat különböző felmérésre van osztva, ahol az utolsó felmérésre 2009 októberében kerül sor.
A terv szerint minden résztvevő szervezet nemzeti szinten kiértékeli a megfigyelés eredményeit, majd a
nemzeti szintű eredmények értékelését nemzetközi szinten tanulmányozzák tovább. A projekt eredményeit a
CITES 15. Részes Felek Konferenciáján használják fel. A projekt eredményei a lobbizó aktivisták munkáját
segíti abban, hogy a vadvilág internetes kereskedelmét a CITES hatékonyabban szabályozza.
Nemzetközi CITES szemléletformáló kiállítás
A projekt 2008-ban indult. A kiállítás 10 duplaoldalas panelből áll, amelyeken a CITES által lefedett
különböző fajok és azok magasabb adóztatása van szemléltetve. Emellett a paneleken információ található a
Washingtoni Egyezményről, az EU Vadvilág Kereskedelem Szabályzásáról és a CEEweb CITES Munkacsoport
tevékenységeiről és elért eredményeiről. 2009 elejétől a kiállítást öt országban mutatták be:
Lengyelországban. Szlovákiában, Romániában, Magyarországon és Bulgáriában. Jelen pillanatban a
paneleket szállítják a projektben résztvevő további országok között. A továbbiakban a kiállítást
Horvátországban, Szerbiában és Ukrajnában mutatják be a nagyközönségnek.

Natura 2000 Munkacsoport
Közép-Kelet-Európa természetvédelmi képviselete európai szinten
Befejeztük a Natura 2000-es területek legjobb példáinak összegyűjtését, amely során 7 ország 15 példáját
töltöttük fel honlapunkra. Ezen túlmenően, a soros Természetmegőrzési Igazgatók Találkozójára azzal a céllal
hívtak meg minket, hogy tartsunk egy összefoglaló, a civil álláspontot magába foglaló előadást az új EU
tagállamok Natura 2000 kezeléséről. A CEEweb tagok által összeállított Natura 2000-es tényanyagok és a
Natura 2000 Mcs tagjai által összegyűjtött további információk alapján állítottunk össze egy összefoglaló
anyagot. Emellett, bolgár civil tagszervezeteink az Élőhely Irányelv előírásinak megfelelő hatásvizsgálatok
megvalósításának hiányosságairól készítettek egy háttéranyagot. Ezeket az információkat bemutatták az
Európai Bizottságnak, a jelenlegi és jövőbeni EU elnökségeknek és a Természetmegőrzési Igazgatóknak.
Minden
információ
megtalálható
a
Natura
2000
Munkacsoport
honlapján:
www.ceeweb.org/workinggroups/natura2000
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Közép-kelet-európai hadi gyakorló területek
A projekt átfogó célja a közép-kelet-európai lőtereken található természeti értékek megőrzése. Az eddigiekben
az adatgyűjtésre és a releváns résztvevői csoportokkal való együttműködés kialakítására fókuszált a projekt.
2009-ben az addig összegyűjtött adatok felkerültek az internetes adatbázisba. Továbbá folytatódott a sikeres
együttműködés a német Fundation Naturstiftung David nevű szervezettel. Emellett, az eddigi adatgyűjtés
eredményeire alapozva a CEEweb részt vesz olyan, ezen lőtereket érintő projektötletek kidolgozásában,
amelyek a régió természeti örökségének megőrzését szolgálhatják. Ezeken túl a CEEweb vezető szerepet
vállalt a “Közép-Kelet-Európai nagy ökológiai értékű hadi gyakorló területek igazgatása” nevű műhelymunka
megszervezésében, amely 2009 októberében került megrendezésre Passauban, Németországban.
Romániai Natura 2000-es területek kijelölése
A Nemzeti Civil Alap által támogatott kisebb projekt keretében szakértői támogatást nyújtottunk román civil
szervezeteknek. A romániai Milvus csoporttal együttműködve a romániai Nyárádszentlászlóban egy kétnapos
szakértői találkozót szerveztünk meg a Natura 2000-es területek jövőbeni kijelölésének lépéseiről. Továbbá
támogattuk a romániai Natura 2000 civil szervezetek koalíciójának lobbymunkáját az európai és nemzeti
döntéshozók felé a romániai Natura 2000 hálózat kiépítésének nagyobb támogatása érdekében.

Klímaváltozás és biológiai sokféleség
Az Európai Bizottság Biodiverzitás és Klímaváltozás Munkacsoportjában való részvétel
A CEEweb részt vesz az Európai Bizottság Biodiverzitás és Klímaváltozás Munkacsoport munkájában,
amelyet az Európai Bizottság 2008-ban hozott létre. A CEEweb szakpolitikájának biodiverzitással és
klímaváltozással kapcsolatos elemeit építettük bele a Munkacsoport által kidolgozott stratégiába, amely a
Bizottság hivatalos kommunikációjának részét képezheti 2010-ben.
A nemzeti klímaváltozási politikák felmérése
A Központi Iroda kutatói tevékenységet végzett azzal kapcsolatban, hogy az EU tagállamok mint a Kyoto
Protokoll ratifikálói, hogyan alakították ki a klímaváltozás mérséklő és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó
nemzeti programjukat. Az értékeléseket Csehországtól, Magyarországtól, Lettországtól, Romániától,
Szlovákiától, Macedóniától és Szerbiától gyűjtöttük be. A Központi Iroda összeállított egy beszámolót az
eredményekről, amelyet terjeszt különböző releváns magas-szintű platformokon. A kutatás célja az volt, hogy
a helyzet-értékelés alapján az EU és a nemzeti döntéshozók figyelmét felhívják a jelenlegi klímapolitikák
hiányosságaira. Ezen túl, az eredmények terjesztésén keresztül még azt szeretnénk elérni, hogy a
biodiverzitásra káros klímaváltozás hatásait csak elméletben mérséklő intézkedések (pl. bioüzemanyag
gyártás) ne valósulhassanak meg.
Magyarországi klíma-alkalmazkodás mintaprojekt
Magyarországon megkezdődött az a mintaprojekt, amely a biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások
fontos szerepére hívja fel a figyelmet a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásban. A projekt résztvevői
műhelymunkák keretében mintaalkalmazkodási-terveket dolgoznak ki három magyarországi mikrorégióra.

Szakpolitikai Munkacsoport
Szakpolitikai Munkacsoport találkozó (PWG)
Márciusban volt egy PWG találkozó, ahol a résztvevők megvitatták a rövid és hosszútávú elvárásaikat a PWG
jövőbeni munkájával kapcsolatban. Emellett, a jelenlegi és jövőbeni környezeti, szociális és gazdasági
hajtóerők irányvonalait is elemezték. Ezeken kívül még az került napirendre, hogy az energiahasználat
abszolút korlátozása milyen hatással lenne a környezetre, a társadalomra és a gazdaságra. A résztvevők egy
interaktív szerepjátékon keresztül azt is gyakorolhatták, hogyan győzzenek meg egy Európai Parlamenti
képviselőt a CEEweb policy bevezetésének szükségességéről és annak megvalósíthatóságáról.
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Az EU Biodiverzitás Akciótervének kiértékelése
Az EU Biodiverzitás Akcióterve (BAP) olyan tevékenységeket azonosít EU és tagállami szinten, amelyek
kivitelezésével 2010-re a biodiverzitás csökkenése megáll. A BAP félidős elemzése azt mutatja, hogy habár
2006 óta több területen is történt előrelépés, az EU nagy valószínűséggel nem fogja elérni a 2010-es
biodiverzitás célkitűzést. A CEEweb készített egy policy anyagot a BAP félidős elemzéséről. Hálózatunk a
megvalósítás sikertelenségének legfőbb okát abban látja, hogy a döntéshozók nem veszik figyelembe a
környezeti nyomás mögötti hajtóerőket. A policy anyag tartalmazza a CEEweb rövid távú javaslatait, valamint
olyan hosszú távú intézkedéseket, amelyek életbe léptetése a 2010-es célkitűzés mihamarabbi elérését
elősegíti. A policy anyag alapján készült egy szórólap és egy sajtóközlemény. Ezen kommunikációs
dokumentumokat többek között az áprilisi “2010 utáni biodiverzitás védelem: prioritások és opciók a
jövőbeli EU policyről” című konferencián és a júniusi Természetmegőrzési Igazgatók Találkozóján
terjesztettünk.

Más hálózatokkal való együttműködés
Környezeti és nem környezeti európai hálózatok
A CEEweb 2009-ben is aktívan közreműködött az Európai Környezetvédelmi Iroda munkájában többek
között a biodiverzitás és a piacalapú eszközökről szóló munkacsoportok találkozóin való részvétellel. Emellett
hozzákezdtünk egyéb európai környezetvédelmi (Európai Földtulajdonosok Szervezetével) és szociális civil
szervezetekkel való együttműködés lehetséges formáinak kidolgozásához.
A CEEweb folytatta aktív munkáját az Európai Élőhely Fórum (EHF) keretében. Az EHF 2009-es munkája az
EU 2010 utáni biodiverzitás politikájának hatékony befolyásolására fókuszált. A CEEweb részt vett február 5én Cambridgeben az EHF alcsoport találkozóján, ahol a 2010 utáni EU biodiverztiás politikákat vitatták meg.
Emellett, szervezetünk közreműködött a közös, 2010 utáni EU politikákat célzó EHF állásfoglalások
kidolgozásában. A 2009-es év végétől az EHF delegáltjaként részt fogunk venni az Európai Bizottság Natura
2000 Munkacsoportjában .
Magyarországi civil szervezetek
A magyar szociális civil hálózatokkal való együttműködés mintaprojektje nemrég indult Magyarországon,
amely kerezében egy nyitókonferencia, négy műhelytalálkozó és egy zárókonferencia kerül megrendezésre. A
projekt célja, hogy résztvevői közös megoldásokat doglozzanak ki a csupán látszólag szektorális problémák,
mint a biodiverzitás csökkenés, a szegénység, a vidék elnéptelenedése vagy az intenzív mezőgazdálkodás
kihívásaira. Az egyéves projekt keretén belül továbbá közös javaslatokat fogunk kidolgozni és előterjeszteni
magas-szintű nemzetközi és nemzeti, többek között a 2011-es magyar elnökség felkészülési fórumain.

Kapacitásfejlesztés, hálózatépítés és kommunikáció
A Központi Iroda 2009-ben is további erőfeszítéseket tett a hálózatépítés, kapacitásfejlesztés és
kommunikáció területén a CEEweb hálózat megerősítésére és további aktivizálására.
•

A Központi Iroda az inaktív tagjait azok motiválása érdekében külön elektronikusan és telefonon kereste
fel, és motivációs kérdőíveket töltetett ki. A kérdőívek kiértékelése segítségével az inaktív tagok
hatékonyabban bevonhatóbbak lesznek a hálózat tevékenységeibe.

•

A Központi Iroda januárban tartott egy tréninget a hatékonyságról és csapatmunkáról.

Gyakornok program
2009-ben is folytatódott a gyakornok program. A nyár folyamán a Harvard Egyetemről egy gyakornok
támogatta a Policy Munkacsoport munkáját. Nyár óta négy másik önkéntes segítette a Központi Irodát.
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