
Jiří Dlouhý 

Vzdělávání a evropské NGO na 
cestě k Rio+20 



Vzdělávání 

 Agenda 21 – především kapitola 36, ale i 
jinde 34/40, celkem 244 x 

 Johannesburg – Dekáda vzdělávání pro UR 
2005–2014   

 Evropa – Vilniuská strategie VUR 2005 
 UN ECE ESD SC 



Zero Draft 

 Kapitoly 98–101 
 ESD SC navrhuje  
 100 bis Zvyšování povědomí a formální, 

neformální a informální VUR musí pomáhat k 
řešení problémů jednotlivých zúčastněných 
stran a široké veřejnosti. Další podpora 
vzdělávacích institucí k provádění výzkumu a 
inovací v oblasti VUR je velmi důležitá, aby 
kvalitní a dostupné programy VUR byly 
dostupné na všech úrovních 



Open Educational Resources 

 Velmi vhodný nástroj pro sdílení znalostí 
 Přenos do rozvojových zemí 
 Dostupné v mnoha oborech 
 VUR však velmi omezeně 



European Environmental Bureau 

 Některé podstatné připomínky k Zero 
Draft 



III. Zelená ekonomika/Green Economy 

 § 25 Je třeba, aby zelená ekonomika působila ve 
prospěch boje s klimatickými změnami a 
respektovala také další přírodní limity 

 § 26 Zelená ekonomika by neměla být pokládána a 
zelenou část celkové ekonomiky, spíše by měla být 
celková ekonomika „ozeleněna“ 

 § 31bis Ekonomický rozvoj rozvinutých zemí není 
kompatibilní s planetáními limity a tedy i UR. 
Ekonomický růst je důležitý parametr pro omezení 
chudoby. Je třeba aby ekonomické iniciativy a 
instituce se vyvíjely ve směru k UR. 



Zelená ekonomika - nástroje 

 § 32 Zkušenosti a výzkum ukazují, že 
právně závazné nástroje jsou účinnější... 
Zelené daně se ukazují jako účinný nástroj pro 
boj s environmentálními tlaky... 
§ 37 Při tvorbě národních strategií, které mají 
být přizpůsobeny potřebám jednotlivých zemí je 
třeba respektovat Princip 16 Deklarace z Ria 
(internalizace externích nákladů) 



IV. Institucionální rámec SD 

 § 44 Mezinárodní finanční pomoc se musí řídit 
především envi a rozvojovými kritérii 

 § 49 NGO podporují změnu CSD na Sustainable 
Development Council 

 § 51 NGO podporují změnu UNEP na agenturu se 
silným mandátem 

 § 54 Je třeba, aby Světová banka, stejně jako 
mezinárodní obchodní právo, investiční politiky a 
bilaterální investiční dohody směřovaly aktivity 
směrem k udržitelnému rozvoji 

 § NGO podporují vznik pozice Ombudsmana, resp. 
Vysokého komisaře pro budoucí generace 



Institucionální rámec/2 

 § 58 NGO prosazují vznik mezinárodní 
dohody k Principu 10 z Ria (Účast 
veřejnosti) 

 § 61 Ombudsman příštích generací by měl 
být ustavován i na národních úrovních 



V. Rámec pro akce 

 § 64 Je třeba urychleně provést reformu 
zemědělských politik tak, aby zemědělství 
zaměřené na intenzivní využívání zdrojů a 
chemikálií se vydalo na cestu k udržitelnosti 

 Je třeba, aby malý zemědělci měli spravedlivý 
přístup na trhy 

 § 71 Velký potenciál pro úspory energií a vyšší 
efektivitu vidí NGO v implementaci čistých, 
bezpečných a decentralizovaných technologií 

 § 88 Redukce emisí musí být prosazována tak, aby 
podle posledních vědeckých výzkumů zaručila 
menší než 2 C nárůst teploty (nejlépe ovšem 1,5 C) 



Rámec pro akce /2 

 § 90 „účetní systém“ pro placení 
ekosystémových služeb, resp. jejich 
kompenzace 

 § 95 Je třeba nová světová dohoda o 
chemikáliích k vyloučení nebezpečných 
chemikálií na bázi principu předběžné 
opatrnosti... 
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