ROZVÍJÍ SE NÁŠ KRAJ UDRŽITELNĚ?

Někteří z Vás se v loňském roce zúčastnili naší ankety a soutěže „Jak rozumím pojmu UDRŽITELNÝ ROZVOJ“. Soutěž byla pořádána pod záštitou Libereckého kraje ve všech základních školách od Harrachova až k Novému Boru, od Frýdlantu v Čechách až k Turnovu a může nám ji připomenout symbol, který jsme v soutěži používali.
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Slogany Anety Šípové z frýdlantského gymnázia „SPRÁVNÁ DRÁHA – ROVNOVÁHA“ a Marie Patrnouškové ze ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou „PŘÍTOMNOST TVOŘÍ BUDOUCNOST“ dobře vyjadřují podstatu udržitelného rozvoje – dosažení harmonie a rovnováhy při rozvoji ekonomiky a společnosti, při současném zachování hodnot životního prostředí.
V letošním roce Vám starším, rozumnějším, vzdělanějším představíme logo UR, tak jak vzniklo ve studiu Pentimenti. Toto logo rovněž dobře symbolicky vyjadřuje pojem UR, navíc však dobře plní funkci loga – jednoduchým a sdělným způsobem připomíná stále důležitější pojem UDRŽITELNÝ ROZVOJ. 
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Rozvoj společnosti = rozvoj vzdělanosti, zaměstnanosti, zdravotní péče a prevence, kultura, sport, atd.

Rozvoj ekonomiky = rozvoj výrobních oborů, obchodu,
bankovnictví atd.

Životní prostředí = ochrana přírody, šetrné hospodaření a využívání
obnovitelných zdrojů atd.

Správa věcí veřejných = zásahy komunální samosprávy, státních
orgánů, politiků, občanské aktivity atd.


JAK VZNIKL POJEM UR

HISTORIE
Přibližně v šedesátých letech minulého stolení se pojem ekologické hnutí začal stávat velmi frekventovaným. Ekologičtí aktivisté se postupně stávali se svými požadavky respektovanou skupinou lidí, nicméně stále více negativně vnímanou pro své často extrémní názory a radikální činy. Začali být brzy vnímáni jako militantní skupina hlasatelů něčeho zbytečného, něčeho co stojí proti přirozenému rozvoji. Zavedení pojmu UDRŽITELNÝ ROZVOJ není změna taktiky ekologických aktivistů, ale je to signál vývoje k vyšší formě uvažování. Je to směr uvažování, který programově odmítá vidět věci jednostranně a již jako metodu vidí problémy komplexně, ze všech možných úhlů pohledu.

DEFINICE
Odpověď na otázku, co je to udržitelný rozvoj není jednoduchá. Existuje mnoho definic a na mezinárodní úrovni se k UR vede mnoho diskusí a jednání. Základní aspekt UR asi nejlépe vystihuje definice ze Zprávy pro Světovou komisi OSN pro životní prostředí a rozvoj, kterou předložila její tehdejší předsedkyně Gro Harlem Brudtlandová. Tato definice říká:
Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.
Podmínkou rozvoje je zachování možností rozvoje. Udržitelný rozvoj znamená především rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života – ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím, ale také rovnováhu mezi zeměmi, různými společenskými skupinami, dneškem a budoucností apod.
Cesta k udržitelnému rozvoji je podle výše uvedené definice podmíněna kvalitou veřejné správy. 
Udržitelný rozvoj znamená především ROVNOVÁHU mezi třemi základními oblastmi našeho života – ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím, ale také ROVNOVÁHU mezi zeměmi, různými společenskými skupinami, dneškem a budoucností apod.

Mezi základní principy UR patří
Propojení základních oblastí života – ekonomické, sociální a životního prostředí – řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní. 
Dlouhodobá perspektiva – každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů.
Kapacita životního prostředí je omezená – jako zdroje surovin i prostoru pro odpady všeho druhu.
Předběžná opatrnost – důsledky některých našich činností nejsou vždy známé.
Prevence – je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů.
Kvalita života – má rozměr nejen materiální, ale i společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní.
Sociální spravedlnost – příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi  rozdílné sociální skupiny.
Zohlednění vztahu „lokální-globální“ – činnosti na místní ovlivňují problémy na globální úrovni.
Vnitrogenerační i mezigenerační odpovědnost – rovnost práv mezi národy, rasami atd.
Demokratické procesy – zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci. 
Základním předpokladem dosažení udržitelného rozvoje je správné řízení věcí veřejných.

PILÍŘE UR A JEJICH ROVNOVÁHA
UR zavádí pojem tří rozhodujících pilířů: ekonomika + společnost + prostředí. Důležitý je v této souvislosti i pojem „správa věcí veřejných“.
Pokud upřednostníme jeden ze zmíněných aspektů na úkor druhých, jedná se o dlouhodobě neudržitelné řešení problému. Tyto oblasti života se vzájemně velmi výrazně podmiňují a jejich rozvoj je na sobě vzájemně velmi závislý – rozvoj ekonomiky není možný bez využívání přírodních zdrojů, z nichž mnohé jsou neobnovitelné, stejně tak se neobejde bez vzdělaných a zdravých lidí a ti ke svému úspěšnému vývoji nutně potřebují nové podněty ve formě cílů. 
Rozvoj ekonomiky (výroba, obchod, služby) není možný bez vzdělaných a zdravých lidí. Rozvoj ekonomiky není možný bez přírodních zdrojů. Společnost se nemůže rozvíjet bez zdravé ekonomiky a zdravého prostředí.
Vše musí být v rovnováze.


Podle MNE jsou V MÉM OKOLÍ nejtypičtějšími DVĚMA ZÁPORNÝMI PŘÍKLADY z hlediska souladu s principy UR: 
Uveď příklady firem nebo činností, výstavby, zbourání
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Podle MNE jsou V MÉM OKOLÍ nejtypičtějšími DVĚMA KLADNÝMI PŘÍKLADY z hlediska souladu s principy UR:
Uveď příklady firem nebo činností, výstavby, zbourání
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Podle MÝCH RODIČŮ jsou nejtypičtějším ZÁPORNÝM A KLADNÝM PŘÍKLADEM V MÉM OKOLÍ z hlediska souladu s principy UR:
Uveď příklady firem nebo činností, výstavby, zbourání

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................


Podařilo se mi získat vyjádření firmy …............................................... k anketě a toto vyjádření přikládám:

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Tvé jméno: …...................................................................  věk: ........................

adresa: .............................................................................  škola: ...............................................................................

POKYNY PRO ÚČAST V ANKETĚ:
Anketa může být postupová – uvítáme, když základní hodnocení proběhne v každé škole a ta libovolný počet prací pošle anketní porotě poštou nebo v elektronické podobě. Ankety je možno se zúčastnit i individuelně.

PRÁCE OZNAČTE ANKETA UR A ODEVZDEJTE DO 10. LEDNA 2006 NA ADRESU:
KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, OHRR – ANKETA UR, U Jezu 2a, 460 04 Liberec 4,	
nebo na www.u-rozvoj.cz/anketa 
	
PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY TÉTO ANKETY, STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A ODBORNÝCH UČILIŠŤ LIBERECKÉHO KRAJE, BUDE 26. LEDNA 2006 V KONGRESOVÉM CENTRU CENTRA BABYLON V LIBERCI USPOŘÁDÁN SLAVNOSTNÍ VEČER S PŘEDÁNÍM HODNOTNÝCH CEN NEJLEPŠÍM. 

