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Civil kezdeményezés a természeti és szociális problémák
megoldására a 2010-es év reflektorfényében
Budapest, MAGYARORSZÁG – Az ENSZ a 2010-es esztendőt a biológiai sokféleség
világévének nyilvánította. 2010 ezzel egyidőben a szegénység és a társadalmi
kirekesztés elleni küzdelem európai éve. A CEEweb a Biológiai Sokféleségért
nemzetközi természetvédelmi hálózat közös projektet kezdeményezett szociális civil
szervezetekkel a problémák közös kezelésére.
Miért is fontos, nekünk magyaroknak a 2010-es év? Előszöris azért, mert tavasszal
országgyűlési, ősszel pedig helyhatósági választásokat tartunk. Másodszor is EU tagállam
polgáraiként életünket meghatározzák az uniós folyamatok is, így a 2000-től 2010-ig tartó
Lisszaboni stratégiát felváltó új „EU 2020” fejlesztési stratégia is. Az új stratégiának, a Liszaboni
Stratégia hiányosságaiból tanulva, a gazdaságot, a gazdasági növekedést, a pénzügyi válságból
való kilábalást eszközként kellene használni annak érdekében, hogy elősegítse az európai
társadalmi jól-létet. Ez a célkitűzés azonban csak a természeti sokféleség megőrzése és a
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése által érhető el. Harmadszor pedig a 2010-es év azért is
fontos még, mert a következő év első felében Magyarország adja majd az Európai Unió soros
elnökségét, a felkészülés folyamata már javában zajlik.
Szegénység és természeti problémák - A globális és az európai 2010-es év célkitűzései
Az ENSZ Év azt kívánja elérni, hogy a földi élet sokszínűsége minden eddiginél nagyobb
figyelmet kapjon szerte a világban. A nemzetközi intézmény azt hangsúlyozza, hogy a biológiai
sokféleség megőrzése saját érdekünk, mivel a biológiai erőforrások a civilizációnk pillérei,
ugyanis az abból származő ökológiai szolgáltatások adják társadalmi jól-létünk és gazdaságunk
működésének alapját Ezért a ma generációinak kötelességük a természeti sokféleséget megőrizni
a jövő generációk számára. Magyarországon is olyan események kerülnek megrendezésre,
amelyek rávilágítanak arra, hogy a biodiverzitás megőrzése elengedhetetlen a társadalmi jól-lét
biztosításához és a gazdaság virágzásához.
Az Európai Év hazai megvalósításának elsődleges célja a társadalmi összetartozás ügyének, a
szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemnek a felerősítése. Ennek érdekében
különböző alprogramok segítik a politikai elköteleződést, a társadalmi tudatosság növelését és
véleményformálását, illetve a szegénységben élő emberek társadalmi részvételének erősítését.
Egy magyarországi civil kezdeményezés - Közös okok, közös megoldások?
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért kihasználva a 2010-es évben rejlő lehetőségeket szociális
civil szervezetekkel eggyüttműködve közös projektet indított. A kezdeményezés zászlajára tűzte a
természeti és a szociális problémák megoldására irányuló javaslatok kidolgozását, és azok széles
körű terjesztését. A koalíció igy szeretné a hazai döntéshozatalt olyan irányba terelni, hogy a
társadalom kirekesztettjei és a természet egyaránt jobban részesüljön a politikai figyelméből.
Az ökológiai és társadalmi problémák egyre fokozódó kihívások elé állítják a döntéshozókat és a
társadalom egészét, miközben számos célkitűzés (Biodiverzitás csökkenésének megállítása
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2010-ig, a Lisszaboni Sztratégia célkitűzései, stb.) megvalósítása valószínűtlennek tűnik. A
természeti erőforrások mértéktelen használata, a növekvő elszegényedés, munkanélküliség és a
gazdasági válság is további kihívásokat jelent mind a zöldek, mind a szociális területen
tevékenykedő szakemberek számára. Alapvető probléma, hogy a különböző területeken
jelentkező problémák összefüggéseit sem a döntéshozók, sem az érintettek nem látják át
kellőképpen, és így azok végső okaira sem adnak hatékony válaszokat.
Mint Tripolszky Sarolta, a program koordinátora fogalmaz: „2010-ben a biológiai sokféleség
világév és a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve révén mind a
természetet sújtó veszélyekre mind pedig a társadalmi problémákra nagyobb hangsúly fog
helyeződni. A CEEweb által indított civil kezdeményezés arra irányítja a döntéshozók figyelmét,
hogy léteznek olyan válaszok, melyek mindkét problémára egyszerre jelentenek megoldást.”
A kezdeményezés keretében javaslatok kerülnek kidolgozásra a zöld és a szociális szektor
képviselőinek közreműködésével. A megfogalmazott célkitűzések között szerepel a zöld és
szociális szakmai politikák összehangolása, valamint a társadalom tudatformálása.
A projekt nyitókonferenciáján körvonalazódott javaslatvázlatokból a koalíció partnerei közösen
konkrét álláspontokat fognak kidolgozni, amelyeket különböző döntéshozatali platformokon
terjesztenek. Az állásfoglalások így bekerülhetnek különböző nemzetközi („EU 2020” Stratégia,
2010 utáni biodiverzitás stratégia) kötelezettségvállalások nemzeti végrehajtásába. Továbbá, a
kezdeményezés keretein belül elért eredmények jó alapot adhatnak a a 2011-es magyar EU
elnökségre történő felkészüléshez is.

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesületről
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület civil szervezetek közép- és kelet-európai hálózata,
amely tagjaival együtt a régió természeti örökségének védelméért dolgozik. Küldetésünk a
biodiverzitás megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül.

További információ:
Tripolszky
Sarolta,
programkoordinátor,
sarolta@ceeweb.org, + 36 1 398 0135
Herman Judit, kommunikációs munkatárs,
hermanj@ceeweb.org, + 36 1 398 0135

CEEweb
CEEweb

a

Biológiai
a

Biológiai

Sokféleségért,
Sokféleségért,

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért a régióban tevékenykedő természetvédő civil
szervezetek nemzetközi hálózata. Küldetésünk a biológiai sokféleség megőrzése a
fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül.

