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Üdvözlünk Téged!

A gyűjteménytár elkészítése európai parlamenti gyakorlatunk
feladata volt.
A Magyar Ifjúsági Értekezlet és Winkler Gyula európai parlamenti
képviselő által megszervezett hat hetes gyakornoki programon
2021 elején vettünk részt. A program témája a fenntartható fejlődés
és a környezetvédelem volt.
A klímaváltozás valósága, az olvadó jégtáblák és az óceánok
emelkedő vízszintjének képe, a környezetszennyezés, az erdőtüzek
okozta károk, a bővülő lista a veszélyeztetett állatokról sokáig csak
egy messzi problémának tűnhetett az erdélyi ember számára. Ma
már az intenzívebben változó környezeti hatásokat egyre inkább
lehet érzékelni itthon, Erdélyben is.
Éppen ezért kiemelten fontosnak tartjuk a környezetvédelem és a
fenntartható fejlődés kérdéseit és az azokra adott mielőbbi válaszok
kidolgozását.
Gyűjteménytárunkban igyekeztünk összeszedni minél több jó
példát, arra vonatkozóan, hogy mit tehet egy átlagember, egy civil
szervezet, egy önkormányzat, vagy akár egy ország az élhetőbb
környezet kialakítása érdekében.

Edina, Andrea, István
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Kihívásból lehetőség

Régóta működöm együtt a Magyar Ifjúsági Szervezettel, közösen
indított gyakornoki programunk mindig is népszerű volt az
egyetemisták körében. Először 2019-ben határoztuk el Oltean
Csongorral, a MIÉRT elnökével, hogy tematikussá tesszük a
gyakornoki programot.
fenntarthatóság és környezetvédelem
téma köré építettük fel a programot. Két olyan kérdéskörről van szó,
amely sokunkat foglalkoztat magánemberként, ugyanakkor
meghatározza közösségünk jövőképét is. Ezek a témák nemcsak
Európában és a nagyvilágban érdekel sokakat, hanem itthon,
Erdélyben is aktuálissá váltak.
A koronavírus - járvány 2020 tavaszán áthúzta terveinket, az Európai
Parlament épületét lezárták a látogatók előtt, így a gyakornoki
program is lehetetlenné vált. A helyzet egyre súlyosabbá vált,
semmiképpen nem lehetett személyesen Brüsszelbe jönni, ezért
közösen a diákokkal arra a megoldásra jutottunk, hogy online
gyakornokságot szervezünk meg.
Mindannyiunk számára kihívást jelentett ez a feladat, viszont
eredményes másfél hónapot tudhatunk magunk mögött. Ennek az
időszaknak a munkáját ebben az online kiadványban olvashatják. A
zöld kisokos célja, hogy inspirációt nyújtson, új kezdeményezéseket
generáljon, új ötletek szülessenek. Fontos, hogy elindítsunk egy
közös gondolkodást, éppen ezért a témával kapcsolatos
javaslataitokat,
elképzeléseiteket
örömmel
fogadom
a
winkler@rmdsz.ro címen.
Barátsággal,

Winkler Gyula
európai parlamenti képviselő (RMDSZ, EPP)
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Kedves olvasó,

A személyes tapasztalataim szerint a mai fiatalok sokkal
érzékenyebbek, ha a környezettudatosságról van szó, mint
elődeink.
Pont emiatt gondoltunk arra Winkler Gyula európai parlamenti
képviselővel, hogy gyakornokaink segítségével készítünk egy zöld
kisokost, amely segítséget nyújthat abban, hogy egy barátibb
környezetet hagyjunk magunk után.
Mi, fiatalok tehetünk a legtöbbet a környezetünkért és
meggyőződésem, hogy közös erővel sikereket tudunk elérni.

Oltean Csongor
MIÉRT elnök
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Az európai zöld megállapodás

Napjainkban aligha találunk lényegesebb
témát, mint az éghajlatváltozás, amelynek
kérdései egyre több közösséget foglalkoztatnak.
Az országok különböző módon, de tulajdonképpen
mind érdekeltek, hogy elkerüljék a globális
felmelegedés következményeit. Számos nemzetközi megállapodás
született azzal a céllal, hogy együttes összefogással akadályozzák
meg, vagy legalábbis próbálják meg lelassítani a klímakrízis okozta
káros hatásokat.
Ilyen volt például az 1997-ben elfogadott Kiotói klímaegyezmény,
amelyet 160 állam képviselői írtak alá, megállapodva abban, hogy a
fejlett ipari országok visszaszorítják a károsanyag - kibocsátást. A cél
tulajdonképpen az volt, hogy az 1990-es szinthez képest az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 5,2 százalékkal
csökkentsék.
Ezt követően 2016-ban újabb megállapodás született, a párizsi
éghajlatvédelmi egyezményt 194 ország írta alá, vállalva, hogy a
globális átlaghőmérséklet emelkedését jóval 2°C alatt tartsa az
iparosodás előtti szinthez képest. Ennek érdekében abban is
megállapodtak, hogy a fejlett államok anyagi támogatást
biztosítanak a fejlődő országok részére.
Nemzetközi szinten tehát biztosított egy szabályozás a
környezetvédelem területén. Az Európai Unió tagállamai is
csatlakoztak a klímaváltozás elleni küzdelemhez, sőt, napjainkban
számos olyan szabályozást kezdeményez az Európai Unió,
amelyekkel a környezetpolitika élharcosává is válhat.
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Az
európai
zöld
megállapodásba
foglalt
célkitűzések
iránymutatóak, ezeket követve lehet Európa gazdaságát
fenntarthatóvá tenni. Ehhez arra is szükség van, hogy az uniós
tagállamok a környezeti és éghajlati kihívásokat lehetőségként
kezeljék, gondoskodva arról is, hogy a folyamatnak ne legyenek
vesztesei. Az európai zöld megállapodás tulajdonképpen egy
cselekvési tervet is vázol, meghatározva a szükséges beruházásokat
és a finanszírozási eszközöket is. Ennek érdekében 100 milliárd
eurót fog mozgósítani a 2021 – 2027 közötti időszakban. Az Európai
Parlament 2020 októberében jóváhagyta az uniós klímarendeletet,
melynek célja, hogy az EU 2050-re klímasemlegessé váljon.
Egyértelmű, hogy Európai Unió számos olyan intézkedést
foganatosít, amelyek az éghajlatváltozás megelőzését szolgálják,
ugyanakkor a nemzetközi éghajlategyezmények figyelembevétele
mellett külön környezetpolitikát is folytat.
Adott a kérdés, hogy vajon mi, európai polgárok mit tudunk tenni
országos, regionális és önkormányzati szinteken, hogy elősegítsük a
kitűzött célok mihamarabbi megvalósítását?
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A megállapodásba foglalt célkitűzések utat tudnak mutatni, hogy
Európa gazdaságát fenntarthatóvá tegyék. Ezt pedig csak úgy lehet
elérni, ha a környezeti és éghajlati kihívásokat lehetőségként
kezelik az uniós tagállamok minden szakpolitikai területen és
gondoskodnak arról, hogy a folyamatnak ne legyenek vesztesei. Az
európai zöld megállapodás tulajdonképpen egy cselekvési tervet
dolgoz ki a célok elérése érdekében és meghatározza a szükséges
beruházásokat és a finanszírozási eszközöket is. Ennek érdekében
100 milliárd eurót fog mozgósítani a 2021 – 2027-es időszakban a
régiók megsegítése érdekében.
2020 októberében az Európai Parlament jóváhagyta azt az
éghajlatváltozási
jogszabályt,
amely
biztosítja
Európa
klímasemlegességének elérését 2050-re.

Cáfolhatatlan az, hogy az Európai Unió számos olyan intézkedést
hajt végre, amelyek az éghajlatváltozás megelőzését szolgálják,
továbbá a nemzetközi éghajlategyezmények felett sem huny
szemet, ezenkívül külön környezetpolitikát is folytat. Elmondható,
hogy ezekkel az intézkedésekkel jó esélye van arra, hogy elsőkén
váljon klímasemleges kontinensé.

Vajon mi, európai polgárok mit tudunk tenni országos –, regionális –
és önkormányzati szinteken, hogy elősegítsük a kitűzött célok
mihamarabbi megvalósítását?
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Mit tehetünk mi?

A következőkben olyan tippeket, megmozdulásokat olvashattok,
amelyeket mi alkalmazunk, s ezeket Ti is könnyedén beépíthetitek
a mindennapjaitokba.

visszaváltható
üvegek vásárlása

komposztálás

újrahasznosítás

szilárd szappan és
sampon vásárlása

bambuszfogkefe használata

tömegközlekedés

csomagolásmentes
vásárlás

energiatakarékos elektromos
eszközök vásárlása

spórolás a vízzel

kupakgyűjtés

helyi ételek vásárlása

szelektív hulladékgyűjtés

LED égők használata

biciklis közlekedés
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Mit tehet egy város?

Csíkszereda

Zöld Székelyföld Egyesület
Ez a 2005-ben bejegyzett egyesület a
régió egyik legmeghatározóbb környezetvédelmi
civil szervezete. Fő tevékenységük a környezeti
nevelés. Eddig több ezer gyermeknek szerveztek
különböző környezetvédelmi témájú előadásokat, programokat.

Nagy olajgyűjtés (Zöld Székelyföld Egyesület)
2009-től 3-4 havonta rendezik meg az akciót, mely során
Csíkszereda lakossága városszerte több gyűjtőponton is leadhatja
a használt étkezési olajat, a lejárt szavatosságú gyógyszereket, a
műanyag-, papír-, üveghulladékot, elektronikai berendezéseket,
gyerekjátékokat, ceruzaelemeket, régi villanykörtéket, alumínium
dobozokat.

Online környezetvédelmi
Egyesület)

tanácsadás

(Zöld

Székelyföld

Az egyesület a környezetvédelmi problémák megoldásában kíván
ezzel segítséget nyújtani.
Honlapjukon tanácsadással kapcsolatos felületet hoztak létre, ahol
az elmúlt időszak leggyakoribb kérdéseire kaphatunk választ,
valamint egy űrlap segítségével saját kérdéseinket is feltehetjük.
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Hangyabazár program (Zöld Székelyföld Egyesület)
A program keretében az egyesületnek lehet
adományozni azokat a berendezéseket, tárgyakat
amelyek még használhatók, vagy csak kisebb javításra
szorulnak, s ezek számára az egyesület igyekszik gazdát találni.

Hangyasuli (Zöld Székelyföld Egyesület)
Az egyesület több kisebb nevelési projektet
kapcsolt össze egységes programmá.
Mára a régió legnagyobb környezetvédelmi nevelési programjaként
tartják számon. Szakmai anyagokat is megjelentettek, segítve az
iskolai tanárok munkáját is a környezeti nevelésben. Az elmúlt
időszakban több mint 16 000 diáknak szerveztek több programot,
tevékenyéget.

Gyergyószentmiklós
Természetbarát Iskola – Fogarassy Mihály Általános Iskola
Az iskola három éve vesz részt a Romániai Madártani Egyesület által
meghirdetett Természetbarát Iskola programban, amelybe elemi
osztályos diákok kapcsolódhatnak be, akik különböző feladatokat
teljesítenek. Madarakat etetnek, madárfelismerő versenyen vesznek
részt. Az iskola elnyerte a Természetbarát Iskola táblát is, amit két
éve őriz.

Kiskertész program – Vaskertes Általános Iskola
Az igazgatónő engedélyt adott arra, hogy egy osztály felásson az
iskolakertben egy részt és magokat ültessenek a diákok. Minden
délután a kertben és az Iskola másként program keretében is egy
napot a veteményezésre szenteltek, murkot, retket, cukkinit,
zöldborsót és salátát ültettek. A kertészkedéshez útbaigazítást is
kaptak, melyet közösen beszéltek meg és tartottak be az
osztályfőnökkel együtt.
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Székelyudvarhely
Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SzKA)
Politikailag független, helyi adománygyűjtő
és támogató szervezet, mely a jótékonyság
kultúrájának építője, sokrétű, színes programok
szervezésével tudatos, felelősségteljes, egymásra figyelő, aktív és
kreatív közösséget igyekszik építeni. Az alapítvány 2007-ben jött
létre,
immár
14
éve
cselekednek
felelősségteljesen,
mozgatórugóként a közösség érdekében.

KupakSZÍV (SzKA)
A Color Metal Kft. és a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány 2019ben
létrehozott
közös
műanyagkupak-gyűjtő,
széleskörű
partnerségben megvalósuló programja. Céljuk kettős: egyrészt
mentesíteni környezetünket a műanyagszennyezéstől, ezt
tudatosítani és erre nevelni a közösség tagjait; másrészt
értékesíteni az összegyűjtött kupakokat és egy támogatási alapot
létrehozni, melyből környezetvédelmi, természeti értékeket védő és
egészséges életmódot segítő közösségi kezdeményezéseket
tudnak támogatni Udvarhelyszéken.

Városi Kaláka (SzKA)
A program a múltban gyökerező hagyományokra épül, az
önkéntesen végzett, kölcsönös segítségnyújtásra. Meglátásuk
szerint a közösen végzett munka öröme és annak eredménye
jótékony hatással van a fiatalokra, gyerekekre is, ezáltal kötödés
alakul ki bennük a városuk iránt. 2009-től kezdődően évente egyegy közösségi tér felújítására, átalakítására, újjáépítésére került sor
a lakosság köréből kikerült önkéntesekkel közösen.
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Fuss NEKI! (SzKA)
Sporteseményre épülő adománygyűjtő
program, mely az udvarhelyszéki civil
szervezetek közösségi kezdeményezéseit karolja fel, és ezek
megvalósulásához segít előteremteni a szükséges pénzalapot. A
2012-ben indított program igazán sikeresnek bizonyult az évek
során, céljuk továbbra is évente legalább 20-30 civil szervezetnek
segíteni e program által.

Jó Ötlet Alap (SzKA)
A program 2008-ban indult, 2011 és 2014
között szünetelt, majd 2017-től indult újra. Célja a környezetében
felelősen és tudatosan, egészségesen élő, aktív közösség
építése.Olyan projekteket támogat, melyek környezetvédelmi
nevelés és természetjárás ösztönzése, természeti értékeink
tudatosítása, biciklis közlekedés ösztönzése, az egészségesen élő,
aktív lakosság számának növelése, kreatív hulladékhasznosítás
ösztönzése
és
hulladéktermelés
csökkentése
témakörök
valamelyikében szervez figyelemfelkeltő, tudatosító kampányt,
képzést, kirándulást, tematikus napot.

Színezd újra! környezetvédelmi pályázati program
A program 2015-ben indult útjára az
ALT Technologies
Transylvania Kft. és az Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF)
kezdeményezésére Udvarhelyszéken, partnere a Székelyudvarhelyi
Városi Önkormányzat.
A Színezd újra! környezetvédelmi pályázati program átfogó célja az
udvarhelyszéki
diákság
környezettudatosságra
nevelése,
környezetvédelmi önkéntességre irányuló ösztönzése, közösségünk
életkörnyezetében jelentkező környezetvédelmi problémákra és
ezek – diákközösségek közreműködése általi – megoldására
irányuló, figyelemfelkeltő tevékenységek megvalósítása, hosszú
távon környezetében felelősen és tudatosan élő, aktív helyi
közösségek építése.
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Románia - Zöld Péntek

Romániában 2021. március 12-én a környezetvédelmi minisztérium
elindította a zöld péntek programot, amely elsősorban az országos
és helyi közintézmények alkalmazottait, vezetőségét szólítja meg,
viszont hosszú távon szeretnék elérni, hogy a civil szervezetek, a civil
társadalom és a magáncégek is csatlakozzanak.
A
program
célja,
hogy
erősítsék
a
társadalom
környezettudatosságát azáltal, hogy pénteken nem az autót
választják, hanem biciklit, elektromos rollert, gyaloglást vagy
tömegközlekedést választják, hogy bemenjenek a munkahelyükre
Jó példa erre a választott felhívás is MA MONDJ NEMET AZ
AUTÓDNAK!
A program még csak most indult el, viszont a hosszú távú célok
közé tartozik, hogy közintézményeknél biciklitartókat helyezzenek
ki, vagy – ahol erre lehetőség van – akár ingyenessé tegyék a
tömegközlekedést.
Ezenkívül, az állampolgárok online is csatlakozhattak a
kezdeményezéshez, a közösségi médiában a profilképén
átállították a képkeretet a program üzenetével, viszont számos
olyan történetet is láthattunk akár az Instagramon vagy a
Facebookon, ahol a fiatalok a tömegközlekedést vagy gyaloglást
használva zöld péntek hashtaggel jelezték részvételüket és
támogatásukat is.
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Mit tehet egy régió?

Észak-nyugati fejlesztési régió

A „Tiszta Szamos – Clear Szamos” projekt egy Magyarország –
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program, melyet 2007
és 2013 között szerveztek meg. A pályázatban résztvevő partnerek: a
Szatmárnémeti Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Beregi
Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.
A projekt célja az volt, hogy tudatosító programokat szervezzenek
felnőttek és diákok számára, melyek segítségével megállíthatják a
Szamos folyó természeti értékeinek pusztítását. Felhívja a figyelmet
a folyó által kínált lehetőségek fenntartható módon történő
használatára, a környezeti állapot javítására, megtartására.
A pályázat során több, fiataloknak és gyerekeknek szóló
tevékenységet szerveztek, létrehoztak egy környezetvédelmi
vetélkedőt „Ember és a Természet” címmel, melynek keretei között
feltérképezték
a
folyó
menti
illegális
hulladéklerakókat,
hulladékgyűjtő akciókat szerveztek és gyakran tisztították a Szamos
folyót és annak környezetét. Vándorkiállítás is készült, a diákok
képzőművészeti munkáit fogadták, „Ne szennyezd a Szamost”
címmel. Egyhetes „A folyó és az ember” elnevezésű szakmai táborra
is sor került, melyben 50 magyarországi és romániai fiatal vett részt,
ez gyakorlati környezetvédelmi szakmai képzésből állt, hogy
felismerjék a Szamos szépségét és megértsék mindennapi
fontosságát.
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A Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökség és a Bene
Internaţional Kft. közös környezetvédelmi vetélkedőt szervezett,
melynek célja, hogy az óvodások használt elemeket, villanyégőket,
neoncsöveket, papírt és PET – palackokat gyűjtsenek. Ezeket a
szervezők időről időre átveszik majd az nagyváradi óvodáktól, és
elszállítják újrahasznosítás céljából. A hulladékot lemérik, és a
legtöbbet összegyűjtő óvoda nyereményt kap, de már a részvételért
is jár oklevél.

Környezetvédelmi verseny és annak szerepe a nevelésben
Az Életet a környezetnek, életet az emberiségnek (Viaţă pentru
mediu, viaţă pentru om) című környezetvédelmi verseny hat
megyére kiterjesztve zajlott. Bihar, Beszterce, Kolozs, Szilágy,
Szatmár és Máramaros - ezek tanulói vettek részt.
A versenyben 10 fős diákcsapatok nevezhettek be, fő feladatuk az
újrahasznosítható papír és pillepalackok gyűjtése és értékesítése
volt.
A csapatok széles körben mozgósították a tanulókat, szülőket is,
tanulmányi kirándulásokat megszervezése által, melynek során
fákat ültettek, a közeli erdőben fajfelmérést végeztek, kiállításokat,
előadásokat tartottak, (a víz napja, a Föld napja, a madarak és fák
napja alkalmából), szemetet gyűjtöttek, takarították a város
parkjait, az erdő szélét, a folyók partját. Az elért eredményeket
havonta jelentették a Környezetvédelmi Felügyeletnek.
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Központi fejlesztési régió
Az élővilág megóvása
Ez egy környezetvédelmi diákverseny, amely online térben zajlott. A
program a Központi Fejlesztési Régió – Hargita, Maros, Brassó, Szeben,
Kovászna és Fehér megyei 18 éven aluli fiatalok számára a Europe Direct
Központ és az Európai Unió támogatásával valósult meg. A vetélkedő
célja az volt, hogy a gyerekeket kizökkentse az otthoni egyhangúságból,
fejlessze a kreativitásukat és ösztönözze a családokat arra, hogy minél
kreatívabban találják fel azt, hogy miként hasznosítják újra például a
megvásárolt műanyag palackokat.

Mit tehetek én a bolygónkért?
A projekt a Rotary Téka Club
marosvásárhelyi klubjának kezdeményezésével
valósult meg. 2019-ben jótékonysági bált szerveztek
Mit tehetek én a bolygónkért címmel.
Emellett elindult egy környezettudatosító projekt, amely keretén
belül a Petry cég által szervezett vásáron a klub tagjai fonott
kosárral jelentek meg és a vásárlóknak bevásárlószatyrokat
osztogattak.

A Fókusz Öko Központ, marosvásárhelyi
környezetvédelmi társadalmi szervezet,
kialakított egy zöld utat, amelyet a Só útjának
neveztek el. A program célja környezetbarát
turizmust kialakítani felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.
Az út történelmi szempontból is fontos, hiszen ez az út kapcsolta
össze Parajdot és Marosvásárhelyt, amelyet római útnak neveztek
el, majd a középkorban, a székelyeknek sószállító útvonalként
szolgált.
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A Milvus Group egy természetvédő egyesület,
amely 1991-ben jött létre Marosvásárhelyen.
Célja olyan világot kialakítani, ahol az ember társa a természetnek
és nem kizsákmányolója annak. Számos tevékenységet folytat:
foglalkozik sérült madarak rehabilitációjával, érdeklődők számára
lehetőség van webkamerán keresztül megfigyelni egyes
madárfajokat, kutatásokat végeznek romániai madárfajokról,
publikációkat készítenek, továbbá különböző környezetvédelmi
projekteket valósítanak meg.
Jelenleg is futó projekt a Game over? Do not let climate change
end the game! A program célja felhívni a fiatalok figyelmét arra,
hogy az általuk hozott döntések befolyásolni tudják a körülöttük
lévő környezetet, fő üzenete pedig a globális felmelegedés
hatásainak mérsékléseséért tenni akár egyéni, gazdasági vagy
közösségi szinten. A nemzetközi projekt 2019 - ben indult el és négy
évet tart, célja egy nemzetközi kommunikációs kampány
megvalósítása a fiatalok körében. A kampány segítségével lehetne
mozgósítani az európai fiatalokat, hogy több környezetvédelemmel
kapcsolatos tevékenységben vegyenek részt.
Egy másik jelenlegi projektet a ProPark egyesülettel karöltve
indították el, amelynek célja négy védett terület biológiai
sokféleségének védelmét szolgáló kezelési terv elkészítése. Ennek
érdekében tanulmányokat készítenek a fajok és élőhelyek
felmérésén alapozva. A projekten belül iskolatáborokra, kerekasztal
beszélgetésekre kerül sor, ezeken kívül felveszik a kapcsolatot a
helyi
vezetőséggel,
hogy
felhívják
a
figyelmet
a
környezettudatosságra.
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Online vita a környezetvédelemről Fehér és Szeben megye lakosai
között. Egy online eseményről szól a Központi Fejlesztési
Ügynökség (Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru)
szervezésében, amelyben a Fehér és Szeben megyei lakosok
vehetnek
részt,
azok
a
személyek,
akiket
érdekel
a
környezetvédelem. Az esemény megnevezése A zöld energia –
Zöldebb regionális központ – tevékenységek, projektek és
javaslatok. A lakosság mellett még részt vesznek környezetvédelmi
hivatalok képviselői is, hogy a két megye környezeti állapotáról
tájékoztassanak, emellett helyi hatóságok képviselői is jelen
lesznek, hogy bemutassák az általuk létrehozott projekteket.
Ugyanakkor lehetőség van új projektek bemutatására és
ismertetésére is.

Nyugati fejlesztési régió
BIOTOWNS Projekt
A Biotowns (Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos
testvérvárosokban) Temesvár és testvérvárosa, Szeged közös,
határon átívelő programja, mely a biodiverzitás megőrzésének
problémájára épül.
A cselekvő természetvédelem hatékony megvalósítása érdekében a
két város közös projekt keretében készítette el felméréseit és
stratégiai javaslatait a városok biotópjainak (élőhelyeiknek)
fenntartása és újak kijelölése érdekében.
A program során igyekeztek olyan megoldásokat találni, amelyek
egyrészt lehetővé teszik a megalapozott természetvédelmi
fejlesztéseket, és erősítik az élhető város fogalmát, valamint a
projekt céljai között szerepel a fiatalabb generációk környezeti
nevelése is.
A testvérvárosok célja, hogy mindkét településen épüljön be a
lakosság értékrendjébe a természeti értékek védelme. A program
keretében konferenciát hirdettek, számos ifjúsági versenyt
szerveztek, közös kiadványt jelentettek meg, valamint a két város
állatkertjei között is partnerség jött létre.
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Mit tehet egy állam?

Ausztria
Bécs nem csak az egyik legnagyobb zöldfelülettel rendelkező város,
de a méhek számát tekintve is Európa éllovasai közé tartozik.
A főváros megbízásából készített környezeti tanulmány szerint 456
különböző vadméhfaj él az osztrák fővárosban, így ez az egyik olyan
hely Európában, ahol a legtöbb vadméhfaj él – ilyenek például a
rozsdavörös kőműves méhek, a nagy kék ács méhek, és a
pelyhesméhek is.
Bécsben rengeteg a zöldfelület, ahol az állatok kedvükre
válogathatnak a helyi virágok, gyógynövények, cserjék és
gyümölcsfák közül, amikben sok a nekik szükséges nektár és pollen.
A vadméhek különböző helyeken építenek fészket – üreges
szárakban,
falfuratokban,
homokos
talajban,
felcsavarodott
levelekben is. Ezek az állatok értékesek a természet és az ember
számára, mert beporozzák a gyümölcsöket és a szántóföldi
növényeket.
Többek között ezért is fontos a védelmük, amit Bécs hét pontból álló
környezetvédelmi intézkedésekkel ér el. Ezek között szerepel például
a permetezés minimális szinten tartása, az épületek zöldítése és a
fényszennyezés csökkentése, ami hátrányosan hat a rovarok
életritmusára. Ezen kívül sok helyen, mint a Városháza tetején is,
méhkaptárakat állítottak fel mézelő méheknek.
Bécsben jelenleg mintegy 200 millió méztermelő méh él körülbelül
5000 kaptárban, amelyeket méhészetek, egyesületek vagy
önkormányzatok gondoznak. A méhek népszerűségét mutatja, hogy
ezek a számok folyamatosan növekednek.
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Belgium

Brüsszeli közösségi kertek
A közösségi kertek ötletét nagyjából 15 évvel ezelőtt valósították
meg, amikor is elindult egy mozgalom a városi kertészkedés
népszerűsítésére.
Napjainkban már több, mint 70 közösségi kertet alakítottak ki
Brüsszel Fővárosi régiójában.
Ezeket a kerteket a közelben élő közösség tagjai tartják fent,
együttműködésben non-profit szervezetekkel és a városvezetéssel.
Pozitív hatása van úgy a környezetre, a lakosok egyéni fejlődésére,
mint a közösség formálására és zöldebbé teszi a várost. Néhány
kertben azt a megoldást is alkalmazzák, hogy a megtermelt
zöldséget, gyümölcsöt vagy a felnevelt haszonállatokat a
nélkülözők megsegítésére használják fel.

Zero Waste Belgium
Mivel Belgiumban számos helyen még
mindig nagy problémát jelent az
újrahasznosítás kérdése, ezért 2016-ban
megalakult a Zero Waste Belgium non - profit szervezet.
A program a Wallonnia tartományában nagy népszerűségnek
örvend, hiszen évente 10 város vállalja el a kihívást, amelyben
megpróbálják ösztönözni a városlakókat arra, hogy csökkentsék le a
háztartásban megtermelt szemét mennyiségét.
A programban kitűzött cél az, hogy 2025 - ig a háztartásonként
megtermelt szemét mennyisége maximum 100 kg legyen évente.
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Bulgária
Bolgár Madárvédelmi Egyesület
Tagjai különböző korosztályú emberek, akik szeretik a természetet
és tenni is akarnak érte, főképp a vadon élő veszélyeztetett
madarakért. Küldetésük a vadon élő madarak élőhelyeinek
védelme. Az egyesület a Birdlife International része, amely a világ
vezető madárkutató szervezete. Legtöbb projektje a madárfajok
megóvásáért jön létre. A honlapjukon különböző ismereteket lehet
szerezni tevékenységeikről vagy akár a bolgár területen élő
veszélyeztet madárfajok helyzetéről is.

Ciprus
Origami madarak valódi üzenettel
A Bridlife Cyprus nonprofit természetvédelmi szervezete együtt az
egyetemi hallgatókkal 2018-ban részt vettek egy olyan
kezdeményezésben, amelynek célja az volt, hogy felhívják a
figyelmet az illegális madárcsapdák veszélyeire. Nicosia városában
zajlott az esemény, ahol színes kis papírokból origami madarakat
hajtogattak és felfűzték egy hálóra. Lenyűgöző látványt nyújtott az
ott sétálók számára, aki érdekelt volt a témában az lehetőséget
kapott a madárvédő szervezet tagjaival beszélgetni a létező
problémákról és annak hatásairól, ezenkívül, hogy ha kedvet kaptak
ők is készíthettek kis origami madarakat.
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Csehország
A cseh főváros elfogadott fejlesztési terve szerint több mint 200 új
parkot terveznek létrehozni Prágában. Az 1,1 millió lakosú városban
jelenleg 714 gondozott park van. Ennek a többsége a Moldva folyó
nyugati oldalán található, így az újonnan kialakítandó parkokat
inkább a keleti részre tervezik. A 200 új parkot gondozatlan zöld
területeken, illetve romos, elhagyatott épületek helyén alakítják
majd ki.

Dánia
Dániába 1999-ben hódokat telepítettek, amelyeknek fontos
szerepük volt a természet helyreállításában.
A fák kivágásával megtisztítják az erdőt és a gátak építésével olyan
új területek jönnek létre, amelyek élőhelyeket teremtenek számos
rovarnak, kétéltűnek és madárnak. 18 hódot engedtek szabadon,
majd négy évvel később számuk 51 – re emelkedett.

Észtország
2013–ban Észtország fővárosában, Tallinnban ingyenessé tették a
helyi lakosok számára a tömegközlekedést.
A cél az volt, hogy csökkenjen a városban a közúti forgalom, és az
emberek megspórolják a bérlet árát.
Aki igénybe szeretné venni az ingyenes tömegközlekedést,
regisztrálnia kell tallini lakosként, és 2 eurós „zöld kártyát” kiváltania.
Mielőtt Tallinnban bevezették volna az ingyenes tömegközlekedést,
a városháza munkacsoportja megvizsgálta a világon jelenleg
működő példákat. Hasselt városában, Belgiumban 16 évig
működött a program, de anyagilag fenntarthatatlan volt, ezért újra
be kellett vezetniük a jegyvásárlást.
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Finnország

A 2021-es finn költségvetésbe bekerült a céges bicikliknek az
adótámogatási terve.
A pénzügyminiszter javaslata szerint a biciklit a munkáltató
vásárolná meg és annak árát az alkalmazott jövedelemadójából
leírhatná.
A terv azt célozza, hogy a munkavállalók járjanak biciklivel
munkába. A sport és divatcikkeket forgalmazó kereskedelmi
szövetségi javaslat szerint a programba be kellene kerüljenek az ebiciklik is, hiszen sokan vannak, akik autót csak elektromos
biciklikre váltanák le.
Ez a kezdeményezés illeszkedik, ahhoz a programhoz, amely azt
szeretné, hogy 2050-re Helsinki városában szükségtelen legyen az
autózás.

Mérhető ökológiai lábnyom - applikáció
2019-ben létrehoztak finnországi Lahitban egy ökológiai lábnyomot
mérő telefonos applikációt, amely akkor még tesztelés alatt volt.
Valós időben, sebesség alapján képes megállapítani azt, hogy a
felhasználó milyen közlekedési formát használ, és azt is kitudja
számítani, hogy mennyi volt az adott járművel a szén-dioxid
kibocsátás.
Ha a felhasználó sétát, kerékpározást vagy tömegközlekedést
választ virtuális krediteket kaphat, amelyet be tud váltani a
fenntartható szolgáltatások piacán.

23

Egy finn hotelben kevesebbet fizet a környezetbarát vendég
Nagy hangsúlyt kap napjainkban a környezetbarát utazás.
Egy finn hotelben kitalálták, hogy ha hajlandók az ökológiai
lábnyom csökkentésére, míg ott tartózkodnak, akkor kevesebbet
kell fizetniük.
A hotel 2022-ben fog megnyílni Kontiolahtiban.
Természetes anyagokat használnak fel építéséhez és megújuló
energiaforrásokat a fűtéshez és a világításhoz is.
A vendégek választhatnak a szobák között, attól függően, hogy
csillagos ég alatt szeretnének aludni vagy inkább az erdő között. A
szálloda figyelni fogja, hogy a vendégek mennyi vizet és áramot
fognak fogyasztani. Ezenkívül, ha egy vendég még fát is ültet a
közelben lévő erdőben még inkább csökkentheti a költségeit.

Franciaország
Franciaországban 2021-től azokra az autókra kell megfizetni a
különadót, amelyek nehezebbek 1800 kilogrammnál.
A súlyhatár fölött minden kilogramm után tíz eurónyi adófizetési
kötelezettség keletkezik.
A kezdeményezés nem titkolt célja az úgynevezett városi terepjárók
(avagy SUV) nagy számának visszaszorítása, ugyanis a kutatások
szerint Franciaországban a légi közlekedés mögött ezek felelősek a
második legtöbb üvegházhatást okozó gáz kibocsátásáért.
Az elektromos városi terepjárókra természetesen nem vonatkozik
ez a korlátozás. Barbara Pompili francia környezetvédelmi miniszter
szavai szerint : „A súlyadó, amelyet most kivetünk egy szükséges és
erős üzenet a nehéz járművek környezeti hatásainak
figyelembevételéhez. Minél nehezebbek az autók, annál több
üzemanyagot
és
energiát
használnak
fel,
még
több
szennyezéssel.”
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Görögország
Ecoturism – Greece projekt
2010-ben elindult az Ecoturism - Greece
projekt, amelynek célja az volt, hogy
a fenntarthatóbb turizmust ösztönözzék.
A program nagy figyelmet fordít a környezetbarát tevékenységekre,
amelyek lehetnek: túrázások, madármegfigyelések, sziklamászások
és hegyi - kerékpározások.
A kezdeményezők szeretnék tudatosítani a biológiai sokféleség
fennmaradásának a fontosságát. Támogatják a helyi görög kultúrát
és gasztronómiát.
A projekt keretén belül létrehoztak egy weboldalt, ahol az
érdeklődő számára lehetőség van gyalogos vagy biciklis
túravonalak keresésére, ezeken kívül pedig, ha pihenni szeretne
zöld hotel ajánló között is tud válogatni.

Globális olívakoszorú projekt
2004-ben az Athéni Környezetvédelmi Alapítvány létrehozta a
Globális olíva koszorú projektet, amelynek célja az volt, hogy olíva
fákat ültessenek az olimpiai fáklya útvonalán, így létrejött egy
globális olajkoszorú, amely jelképe volt a környezetvédelem
világméretű elkötelezettség mellett
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Írország
Beaumont Quarry
Írországban 1960 óta nem használják fel semmire a Beaumont-i
kőbányát, viszont környezeti szempontból nagyon fontos, hiszen
számos olyan virág élőhelye, amelyek veszélyeztetettnek
számítanak és csak a mészkősziklák repedésein belül találhatóak,
ezért a Cork Nature Network nonprofit szervezet tagjai minden
megtesznek ennek a helynek a megóvásárért. Minden évben
számos rendezvényt szerveznek a helyszínen, ezek között van havi
nagytakarítás, húsvéti tojásvadászat, valamint vadon élő állatokról
tartanak előadásokat és beszélgetéseket is.

Hollandia
Hollandia
2020-tól
sebességkorlátozásokat
vezetett
be
környezetvédelmi okokból.
A nitrogénszennyezés visszaszorítása érdekében az autópályákon
napközben 100 km/óra a legnagyobb megengedett sebesség.
Ugyanakkor a holland szabályzat szerint az autópályák jelzőtábláin
különböző nap-, vagy időszakokra vonatkozó, kiegészítő táblákat
helyezhetnek el, amelyek éjszaka nagyobb sebességű haladást
tesznek lehetővé.
A legjellemzőbb megoldás szerint este 18 és reggel 7 óra között 130
km/óra a maximális sebességkorlát. A döntést főként az indokolta,
hogy Hollandiában az egy főre eső nitrogénkibocsátás az EU
átlagértékének négyszerese. A levegőben található nitrogénoxidok
főként az autókból, teherautókból és az építőiparban használt
nehéz dízelüzemű járművekből származnak.
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Horvátország

2013-ban
Zágráb
polgármestere
elindított
egy
olyan
kezdeményezést, amely lehetőséget nyújtott a városi horvát
állampolgároknak egy városi kert kialakítására, ahol megtudták
termeszteni saját zöldségeiket.
Sikeres projektnek bizonyult, így ezt tovább gondolták és
kialakítottak különböző terápiás kerteket fogyatékossággal élő
emberek számára is.
Ez egy remek lehetőség nekik, hiszen a terápiás kertek bevonják
őket a társadalom mindennapi életébe. A kertészeti tevékenységek
egész évben elérhetőek a célcsoportok számára. Ez tulajdonképpen
európai finanszírozású proGlerg projekt része.

Lengyelország

A lengyel energetikai miniszter 2016-ban azt mondta:
meggyőződése, hogy az elektromobilitás fejlesztése segítheti az
ország
gazdasági
növekedését,
a
tömegközlekedés
elektromosítása pedig – amit a terv szintén előirányoz – az
innovációra lehet élénkítő hatással.
Akkori számítások szerint egymillió elektromos autó rója majd a
lengyelországi utakat 2025-ben, ha megvalósul az energetikai
minisztérium elektromobilitás fejlesztési terve.
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Lettország
Az ország legnagyobb háztartási és kozmetikai vegyi üzeme EU támogatással fejleszt környezetbarát termékeket. A Spodriba az
egyik legnagyobb háztartási vegyipari cég Lettországban. A
Dobelében működő vállalat nemcsak a technológiát tette zölddé,
hanem arra is figyel, hogy a házi használatra szánt termékek
egészségesebb otthonokat eredményezzenek. 2012 óta több
környezetbarát terméket fejlesztettek ki, ilyen a Seal elnevezésű
termékcsalád

Litvánia
A lett fővárosban a környezettudatosság jegyében állították fel
2020-ban a város karácsonyfáját. Vilnius régóta híres az ünnepi
dekorációjáról, 2019-ben az övék lett az Európa legszebb
karácsonyfája díj, de 2020 decemberében egy egészen egyedi
fenyővel készültek, amellyel a fenntarthatóságra és 2020-as év
tanulságaira hívják fel a figyelmet.
A kívülről modern, 24 méter magas installációt 4 kilométernyi
fényfüzérrel és 800 ezüst dísszel dobták fel. A belsejében egy
hagyományos fa lapul, ami arra emlékezteti az odalátogatókat,
hogy bármilyen nehézségeket és változásokat hozott a 2020-as év,
a karácsony hangulata akkor is megmarad olyannak, amilyennek
ismertük. A fémszerkezetek mögött megbúvó belső rész otthonos,
meghitt atmoszférát sugároz, az itt található élő fát
fenyőtobozokkal és lámpákkal díszítették, amelyeket régi kávézacc
feldolgozásával előállított áram táplál. A város elkötelezte magát
amellett, hogy az ünnepek szellemét többek között alternatív és
felelősségteljes dekorációkkal tartja életben.
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Luxemburg
A Luxemburgi Nagyhercegség 2020-ban történelmi tettet hajtott
végre, amikor a világ első országaként teljes területén ingyenessé
tette a tömegközlekedést. Az ingyenesség vonatokra, buszokra,
villamosokra egyaránt vonatkozik. Az intézkedés reményeik szerint
javítani fogja a közlekedés minőségét azáltal, hogy megszünteti a
közúti torlódásokat, elősegíti a légszennyezés csökkentését,
valamint támogatja az alacsony jövedelműeket. Luxemburg a 20182028 közötti időszakban 3,9 milliárd eurót fordít a tömegközlekedés
fejlesztésére, ami azért is szükséges, mert a kis ország
üvegházhatású gázkibocsátásának több mint fele a közlekedésből
származik.

Magyarország
Van kedvenc fád? Nevezd be az Év fája versenybe
A madarak és fák napján indult 2017-ben az év fája
versenye. Olyan fát vagy csoportfát kellett benevezni,
amely fontos egy közösség számára.
Előnyt jelentett, ha az őshonos fa közterületen áll, vagy ha a fát
sokan támogatják. A zsűri „Hős fát” is kijelölt, amelynek célja az volt,
hogy megtalálják azt a fát vagy facsoportot, amelynek élőhelye
veszélyben van mégis a közösség sokat tesz azért, hogy
megmentsék.

Zöldkarácsony kreatív pályázat
A pályázatot 2016-ban hirdették meg és bárki részt vehetett, kortól
függetlenül.
A célja az volt, hogy kreatívan készítsenek hulladékokból
dísztárgyat vagy használati tárgyat, a karácsony közeledtével.
Végeredményként pedig egy kiállítást is nyitottak a beküldött
díszekből.
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Fenntartható fejlődési célok gyerekszemmel – Fotó-, plakát és
filmpályázat diákoknak
Az SDG for kids versenyt 2020 januárjában hirdették meg, olyan
alkotásokat vártak, melyek hangsúlyozzák a környezetvédelem
fontosságát és felhívják a figyelmet a velük kapcsolatos teendőkre.
A pályázat célja az, hogy ráébresszék a diákokat arra, hogy a
környezet védelme egy fontos ügy, megismertetve, hogy mit jelent
a 17 fenntartható fejlődési cél és mit lehet tenni ennek
megvalósítása érdekében. Három témakört állapítottak meg, amely
keretén belül pályázni lehetett, az egyik a fotópályázat, a másik a
plakát-verseny és a harmadik a filmpályázat volt. Mindhárom
pályázatban meg kellett jeleníteni a 17 fenntartható fejlődési cél
szellemiségét.

Tyúkokkal a környezetvédelemért! pályázati program
A programot 2018-ban hirdették meg, az ÉTH Nonprofit Kft.
kezdeményezte.
A projekt célja az volt, hogy az emberek tudják hasznosítani a
háztartásokban keletkező biológiai lebomló hulladékot. A lakók
igényelhettek 3-5 tyúkot teljesen ingyen, a gazdáknak csak annyi
volt a dolguk, hogy ezeket a tyúkokat neveljék, etessék és itassák.
Feltétel volt viszont az, hogy a tyúkokat a kapirgáló módon kell
tartani és zöld hulladékot kell adni nekik, a tojását pedig
természetesen a gazda használhatja fel. A program persze nem
zárja ki a szükséges hagyományos takarmányokat sem. A gazda
egy év letelte után megtarthatja, levághatja a tyúkokat vagy akár el
is adhatja őket.
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Málta
Málta egyike annak a 10 országnak, ahol a legnagyobb a vízhiány.
Az
alacsony
csapadékszinttel
és
magas
hőmérséklettel
jellemezhető mediterrán éghajlaton kevés az elérhető természetes
víz, a párolgás pedig nagy vízveszteségeket okoz. Emellett Máltán
közel 1400 fő/km² a népsűrűség, tehát nagyon sűrűn lakott
területtel, és kevés rendelkezésre álló vízzel rendelkezik. A
természet csak körülbelül a teljes vízigényük felét tudja biztosítani.
Málta tiszta vizet „állít elő” és ügyel arra, hogy egy csepp se vesszen
kárba. A tengervíz sótalanításával állítanak elő 1982 óta. A
sótalanítást kiegészíti egy átfogó szivárgás-csökkentési program,
melynek eredményeként jelenlegi települési vízigényük mintegy 60
százaléka az 1992. évi szintnek, ami főleg a szivárgások
csökkentésének köszönhető. A kereslet és kínálat közötti rés
hatékonyabb betöltése érdekében pedig elindítottak egy
nagyratörő programot is a víz újrahasznosítására.

Németország
A német szövetségi kormány környezetvédelmi minisztere szerint
az egyszer használatos termékek gyártóinak egy 2022-ig elkészülő
törvény alapján be kell szállniuk a köztisztaság fenntartásának
finanszírozásába. Svenja Schulze berlini tájékoztatóján kiemelte,
hogy „aki eldobható árucikkekkel keres pénzt, annak a
köztisztaság költségeibe is be kell szállnia”.
Az egyszerhasználatos termékek sok városban szemétáradatot
okoznak a sétálóutcákban és a parkokban, a hulladék
eltakarítását és kezelését pedig az adófizetők finanszírozzák. Ezen
változtatni szeretnének, a gyártóktól is hozzájárulást kérnek. Ez a
gyártói felelősség elvének széleskörű gyakorlatba ültetése.
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Olaszország
2019 óta tilos:
- a tengerpartokon dohányozni fürdőzők, gyermekek és várandós
anyukák mellett – csak az arra kijelölt helyeken megengedett a
dohányzás
- csikket a tengerparton eldobni – a büntetés mértéke 500€ is lehet
- egyes tengerpartokon biológiailag nem lebomló műanyag
tányérokat, poharakat, szívószálakat és evőeszközöket használni
- biológiailag nem lebomló fültisztító pálcikát használni az egész
ország területén.
Olaszországban 2020 szeptemberétől minden iskolában kötelező
tantárgy lett a klímaváltozás és a fenntartható fejlődés, majd
fokozatosan az összes tantárgyba beépítik a környezettudatos
szemléletet,
hogy
a
tanulók
következő
generációja
megismerkedjen a klímaváltozás okaival, kockázataival és
hatásaival. Így a világon elsőként ők tették kötelezővé a
klímaváltozás oktatását.
Emellett a gyerekek az ENSZ 17 fenntarthatósági céljáról is tanulnak
majd, többek között a szegénység felszámolásáról, az éhínség
megszüntetéséről, a tiszta ivóvíz problémájáról, óceánok
védelmének fontosságáról, valamint, hogy hogyan lehet
fenntartható városokat létrehozni, és hogy mi az a felelős fogyasztás
és termelés. A tanárok felkészítését és képzését 2020 januárjában
kezdték meg. Az oktatói segédanyagok összeállításában a Harvard
és az Oxford Egyetemek szakértői is részt vettek.
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Portugália
Portugália rendszeresen képes 100 százalékban megújuló
forrásokból fedezni az energiaszükségletét. A REN nevű nemzeti
energiaszolgáltató adatai szerint például 2018 márciusában
összesen 4812 gigawattóra megújuló energiát termelt az ország. A
fogyasztás ezzel szemben 4647 gigawattóra volt.
Portugáliában először 2016 májusában haladta meg a megújuló
forrásból származó energia mennyisége az elfogyasztottét. Abban
az időszakban főként a szélenergia felhasználása volt erős, a teljes
megtermelt
árammennyiség
22
százaléka
származott
szélturbinákból.
Mostanra viszont a naperőművek kerültek előtérbe. Minden adott
ahhoz, hogy Portugália hosszú távon biztos áramexportőrré váljon.
Az Ibériai-félszigeten a víz-, a nap- és a szélenergia egyaránt
rendelkezésre áll, így stabil export építhető rá.
Az állam azon túl, hogy saját maga termeli megújuló forrásokból az
általa felhasznált áramot, külföldre is eladhatja a fölösleget, jelentős
szén-dioxid kibocsátást megtakarítva ezáltal.

Spanyolország
A spanyolországi Alcobendas településen adták át a világ első 3D-s
nyomtatási technológiával készült gyalogoshídját. A betonból,
nyomtatással készült híd 12 méter hosszú, 1,75 méter széles, és egy
közparkban található kisebb tó felett ível át. Alcobendas
polgármestere szerint ez a technológia mérföldkő, minden
település számára látványos fejlődést jelenthet.
Az alkotók a 3D-s nyomtatásban készült híd előnyei között
nyomatékosították, hogy környezetbarát, mert előállításához kevés
nyersanyag és energia szükséges, kevés gyártási hulladék
keletkezik, az anyagok pedig újrahasznosíthatóak.
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Svédország

Svédországban az elmúlt években egyfajta újrahasznosítási
forradalom jött létre, melynek eredményeképp ma már a hulladék
csaknem 99 százalékát újrahasznosítják, és mindössze 1 százaléka
kerül szeméttelepre.
A svédek évente 4,4 millió tonna hulladékot termelnek, melynek
több mint feléből elektromos áramot termelnek, az úgy nevezett
WTE (waste – to – energy) “hulladékból energia” technológiával.
Bioüzemanyaggá, különböző újrahasznosított termékekké és
elektromos árammá alakítják a szemetet.
Svédországban már 32 hulladékerőmű működik, melyek hulladék
igénye már meg is haladja az ország által termelt mennyiséget, így
az ország szemetet importál a környező országokból. Évente több
mint 700 ezer tonna hulladékot vesznek át a norvégoktól, finnektől,
írektől és a britektől.
Meg kell említenünk például a svéd Returna plázát is, ahova
minden helyi elviheti leadni a már nem funkcionáló, vagy csak
megunt használati tárgyait. A pláza munkatársai szelektálják, amit
arra érdemesnek találnak, azt továbbítják a pláza megfelelő boltjai
felé. Ott megvizsgálják, ha kell, megjavítják, átalakítják és értékesítik
azokat.

34

Szlovénia
Feeling the green love in Slovenia – I feel SLOVEnia
Egy jó példa lehet Szlovénia, hiszen 2016 - ban Ljubljana megkapta
az Európai Zöld Fővárosa díjat is.
Ezenkívül a Zöld Úticélok Szervezete 2017-ben a világ
legfenntarthatóbb országának is nyilvánította.
A Föld napja alkalmából az egykori miniszterelnök kihangsúlyozta a
méhvédelem létfontosságú szerepét és a kormány épületében
létesített méhészetbe fogadta a Szlovéniában őshonos méheket. Az
„I feel sLOVEnia” márkával az ország a fenntartható turizmus zöld
célpontjaként is népszerűsíti magát.
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Nemzetközi programok
Kitüntetés példaértékű projektnek
Minden évben kiosztásra kerül a Natura 2000 díj, amellyel az EU
elismerését fejezi ki a környezetvédelem keretén belül az elért
eredményekért.
A Natura 2000 hálózat több mint 27 ezer védett helyszínből áll. A
hálózat kialakításának célja Európa örökségének megóvása, és a
veszélyeztetett fajok fennmaradásának a biztosítása.
A társadalmi - gazdasági előnyök kategóriában „A Balkánért és az
emberekért: természetvédelem és fenntartható vidékfejlesztés”
című bolgár program nyert 2016-ban.
A projekt célja az volt, hogy bebizonyítsák, a természetvédelem és a
gazdasági fejlődés igenis függenek egymástól. A kezdeményezést
civil szervezetek valósították meg, ennek keretén belül a Balkán hegységben a mezőgazdasági termelők és kisvállalkozók
segítséget kaptak a termékeik értékesítéséhez és emellett sikerült
fellendíteni az ökoturizmust is.
Bevezették az ökoszisztéma - szolgáltatások után fizetett díjakat,
amelynek célja az volt, hogy a vízi ökoszisztémák és legelők
védelme a helyi vállalkozásoknak is hasznos legyen.
A határokon átnyúló együttműködés és hálózatépítés, a kis lilik
megóvására jött létre Bulgária, Finnország, Görögország, Norvégia
és Magyarország, továbbá 15 ország részvételével.
Céljuk, hogy a kis illik útvonalát biztosítsák, ezért különböző
intézkedéseket vezettek be. Ezenkívül, a megfelelő tájékoztatására,
valamint szükséges szakképzésre és a környezetvédelemmel
kapcsolatos oktatásra is nagyon sok figyelmet fordítottak.
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„Back to Nature” nemzetközi környezeti nevelési tábor
A „Back to Nature” egy Erasmus+ által támogatott projekt, amely
2018-ban került megrendezésre Erdélyben.
45 tanuló vehetett részt három országból, Magyarországból,
Romániából és Szlovéniából érkeztek a nemzetközi táborba.
A táborban lehetőségük volt a pedagógusoknak kipróbálni az
innovatív módszereket, amelyeket az évek során alakítottak ki.

Zöld Vállalkozások Európában
2018-ban került megrendezésre Marosvásárhelyen a Mihai
Eminescu Pedagógiai Líceumban.
Ebben a programban 5 ország vett részt, Bulgária, Románia,
Lettország, Spanyolország és az Egyesült Királyság egy - egy
környezetvédő szervezete.
A cél az volt, hogy kidolgozzanak egy alternatív tananyagot,
amelyek felhasználhatók az iskolákban az oktatás során. Ennek
alapján pedig a diákokat rávezetik arra, hogy környezetkímélő
vállalkozásokat találjanak majd ki, amelyek olyan nyersanyagokat
hasznának majd fel, amelyek újrahasznosíthatók.
A projekt során a nemzetközi csapat összeállított egy előzetes
tananyagot, amelyet három partneriskolában ki is fognak próbálni.
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Összegzés

A környezetvédelem olyan témakör, amely meghatározza
közösségünk jövőjét és a gazdaság fejlődési irányát. Nem véletlen,
hogy az Európai Unió különböző szabályozások által próbál tenni a
klímaváltozás ellen, hiszen az egyik legfontosabb szakpolitikájának
számít. Az Európai Unió tagállamai által elfogadott európai zöld
megállapodás célja a klímasemlegesség elérése különböző
intézkedések és stratégiák felállítása által, mint például a
fenntartható gazdaság kialakítása, mivel az éghajlatváltozás számos
veszélyt rejt Európa és a világ számára is.
A környezetvédelemért viszont nemcsak uniós szinteken lehet
tenni, hanem érdemes regionális-, megyei- és helyi szinteken is
különféle programokat kezdeményezni. Kiadványunkban, olyan
környezetvédelmi projekteket és programokat gyűjtöttünk össze,
amelyek hasznosak és kivitelezhetők lehetnek. Reméljük, hogy
tudtunk az erdélyi fiataloknak jó ötletekkel szolgálni és meghoztuk
a kedvüket ahhoz, hogy a projektek közül néhányat akár meg is
valósítsanak. Ugyanakkor, annak is nagyon örülnénk, hogy ha saját
elképzeléseket is megvalósítanának környezetünk megóvása
érdekében, megmutatva, hogy minket, fiatalokat érdekel a
környezetvédelem. Minden kis lépés számít, legyen egy faültetés, a
biohulladék felhasználása, szemétgyűjtés stb.
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Kik vagyunk mi?

Kémenes Edina vagyok, Gyergyószentmiklóson születtem. A Babeș
-Bolyai Tudományegyetemen, a Történelem és Filozófia kar
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakon végeztem
alapképzést, majd a Jelenkor történet és nemzetközi kapcsolatok
mesterképzési szakon szereztem diplomát. Jelenleg a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Diplomácia és interkulturális
tanulmányok mesterképzési szakon vagyok első éves hallgató.
A környezetvédelem mindig is nagyon foglalkozatott, számos
gyakorlatot próbálok beültetni a mindennapokba, hogy minél
környezettudatosabban tudjak élni.
Kovács Andrea vagyok, Székelyudvarhelyen születtem.
A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció és
közkapcsolatok
szakán
szereztem
diplomát,
jelenleg
a
Kommunikációs készségfejlesztés mesterképzés hallgatója vagyok.
Diákéveim alatt sokat önkénteskedtem, több ifjúsági –, kulturális –
és környezetvédelmi program szervezésében és lebonyolításában is
részt vettem.
Érdekel
a
környezetvédelem,
igyekszem
minél
környezettudatosabb életet élni azáltal, hogy helyi termelőktől
vásárolok,
csomagolásmentesen,
szelektíven
gyűjtöm
a
hulladékokat, és lehetőségeimhez mérten több dolgot is
újrahasznosítok.

Szabó István vagyok, Csíkszeredában születtem.
A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen tanultam
Történelem alapszakon, majd a mesterképzést Jelenkor története
és nemzetközi kapcsolatokon végeztem. Jelenleg doktori
tanulmányaimat folytatom.
A környezetvédelem számomra mindig nagy jelentőséggel bírt.
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Záró gondolatok

Az Európai Parlamenti gyakornokságuk során a fiatalok nagyobb
rálátást kaphatnak arra, hogy hogyan is működnek az EUs
intézmények, közelebbről megismerhetik az Európai Parlamenti
képviselők munkáját és tágíthatják a látókörüket több témában. Az
első tematikus gyakornokság alatt a Green Deal, környezetvédelem
kihívásait és fentarthatóság elemeit taglaltuk.
Edina, Andrea és István terveik szerint 2020-ban 6 hétig
tartózkodtak volna Brüsszelben és ezzel tették volna színesebbé a
Winkler iroda mindennapjait. Viszont meg kellett tanulnunk
alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Ekkor született az ötlet az
online gyakornokságról!
Az új dolgok mindig egy kicsit ijesztőek, de úgy gondolom, hogy ez
a kisokos példát mutat arra, hogy a kialakult helyzet ellenére
sikerült teljesíteni a kitűzött célunkat. Mégpedig, többet megtudni
az európai zöld megállapodásról, betekintést nyerni a különböző
EUs országok zöld politikájába és reményeink szerint elindítani egy
párbeszédet az erdélyi ifjúsági szervezetek körében, arról hogy
hogyan
is
tehetnénk
szülőföldünket
fentarthatóbbá
és
egészségesebbé a következő generációk számára.

Pataki Zsuzsa
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Linktár
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/eletmod/a-kiotoi-klimaegyezmeny-2
https://www.budapest13.hu/13kerulet/kornyezetvedelem/a-klimavedelemrolreszletesen/parizs/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170213STO62208/amiterdemes-tudni-az-eu-kibocsatas-kereskedelmi-rendszererol-es-reformjarol
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