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ПРЕДГОВОР
Локална заједница постаје носилац послова и
одговорности у области животне средине
Еколошка политика Владе Републике Србије је
избор грађана Србије да се кроз приближавање
стандардима заштите животне средине приближе
бољем животу. Моје је задовољство и изазов да
као министар за заштиту природних богатстава и
животне средине водим израду Националног
Еколошког Акционог Плана Србије кроз два
паралелна процеса: са врха према дну (од
међународних прописа, услова и захтева) и од дна
према врху (од Локалних Еколошких Акционих
Планова). Зато је сваки појединачни локални
еколошки акциони план важан, јер њиме сваки
грађанин постаје носилац послова и одговорности
у области животне средине. Имаћемо чистију и
зеленију Србију ако свако да свој допринос –
имаћемо Национални Еколошки Акциони План Србије по правој мери нас који
у њој живимо ако имамо више Локалних Еколошких Акционих Планова.
Локална Агенда 21 одраз је високе еколошке свести у тој средини и први корак
ка решавању проблема и ка акционом плану. Почните већ данас. Успех
еколошке политике Владе Републике Србије, представља суму успешних корака
сваког од нас.
Проф. др Анђелка Михајлов,
Министар за заштиту природних
богатстава и животне средине у Влади
Републике Србије

FOREWORD
Local Agenda 21 is
the special mandate
given
to
local
governments within
Agenda 21, adopted
in 1992 by world
leaders at the UN
conference on the
Environment
and
Development
(UNCED) in Rio de Janeiro as a way to
move towards sustainable development
on the local level. Since then, more than
5000 local governments throughout
Europe have started their own Local
Agenda 21 (LA21) processes. ICLEI has

Локална Агенда 21 представља
посебан мандат дат локалним владама
у оквиру Агенде 21 усвојене 1992
године од стране светских лидера на
Конференцији Уједињених Нација о
заштити животне средине и развоју
(UNCED) у Рио де Жанеиру као начин
да се крене у правцу одрживог развоја
на локалном нивоу. Од тада више од
5000 локалних влада широм Европе
започело је процесе Локалне Агенде
21 (ЛА 21). ICLEI је учествовао у овом
развоју кроз иницијацију, промоцију и
надгледање планирања ЛА21, као и
руковођење локалних власти у Европи

been instrumental in this development by
initiating, promoting and monitoring
LA21 planning as well as guiding
European local authorities in their
endeavors to set up LA21 processes by
means of training workshops, city-to-city
exchange on good practices, technical
support and assistance via projects. For
the next decade, Local Action 21 is the
motto, mandate and movement confirming local governments‘ commitments
to creating sustainable communities
while protection global common goods.
ICLEI welcomes very much this present
guide which contains valuable informa–
tion on how to reach and commit to a
common vision for a sustainable future
on the local level. It is an efficient sup–
port tool for Yugoslavian municipalities
to join the many other European local
authorities that have engaged in
participatory Local Agenda 21 processes.
Gino Van Begin
Regional Director for Europe, ICLEI
International Council for Local
Environmental Initiatives

у њиховим напорима да установе
процесе ЛА21 кроз обучавање, размеу искустава добре праксе између
градова,
техничку
помоћ
и
асистенцију у вези пројеката. За
следећу деценију мото, мандат и
покрет који потврђује сагласност
локалних власти да креирају одрживе
заједнице кроз заштиту заједничких
глобалних добара назван је Локална
Акција 21.
ICLEI веома поздравља издавање овог
водича који садржи важне информа–
ције о томе како пронаћи и усвојити
заједничку визију за одрживу будућ–
ност на локалном нивоу. То је ефи–
касна подршка за југословенске општине да се придруже многим другим
локалним властима у Европи које су
се ангажовале у партиципативним
процесима Локалне Агенде 21.
Gino Van Begin
Регионални директор за Европу ICLEI
Међународни савет
за локалне иницијативе
из области заштите животне средине

ПИТАМО ГРАДОНАЧЕЛНИКА:
ГОСПОДИНЕ ПЕТРОВИЋУ...

Д

озволите ми да Вам представим ... господина Петровића. Општински
функционер. Aмбициозан, вредан, способан. Изнад свега поштен. Читаву
деценију борио се против аутократске власти. И сада се бори! Против
рецидива. Против незнања у свим облицима. Покушава да своју општину
направи модерном, функционалном, ЕВРОПСКОМ. Покушава да планира њен
развој онако како то захтевају правила добре праксе у развијеним земљама.
Управо тако. Још када би постојао МОДЕЛ РАЗВОЈА који је за све
општине прихватљив и који уз то не кошта много ...
Можда и постоји. Па нисмо ми први који се сусрећемо са
оваквим проблемима. И развијени су прошли кроз овај процес и
налазили се на прекретници.
Оставите се тога! Када бисте само знали колико тих "развијених" је
продефиловало кроз ову општину са предлозима за помоћ, са
готовим решењима ... Мало од тога је било применљиво за наше
услове. Мој једини закључак је "у се' и у своје кљусе". Ослонити се
на своје потенцијале и планирати према сопственим могућностима
и сопственим потребама.

Тако је! Браво! Само како одредити методологију? Онакву какву признаје и
познаје развијени свет чији део желимо да будемо, господине Петровићу.
Сетите се, на пример, само проблема у заштити животне средине које има ваша
општина. Да ли их можете сматрати само локалним проблемима? Много
локалних проблема ствара глобални проблем! Једино ОДРЖИВИ ЛОКАЛНИ
РАЗВОЈ представља гаранцију да ће се решавати глобални проблеми у
животној средини и да ће се побољшати квалитет живота ...
Чекајте, чекајте ... локални развој, квалитет живота ... то изгледа
интересантно. Шта је то ОДРЖИВИ РАЗВОЈ?
Одрживи развој је ПРОГРАМ АКЦИЈЕ за локалне и глобалне
економске реформе - програм који се стално наново дефинише и
усавршава. Изазов овог програма је да развије, тестира и
прошири видове промене процеса економског развоја, тако да се овим развојем
не униште екосистеми и заједнице у којима се живи (градови, села, суседство и
породица), како би се живот учинио могућим и квалитетним и у будућности. На
локалном нивоу одрживи развој подразумева да локални економски развој
подржава друштвени живот и друштвене снаге, користећи таленте и могућности
локалног становништва. Уз то, одрживим развојем се корист од развијености
заједнице подједнако расподељују на све друштвене групе и осигурава се
њихова дуготрајност.
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Па то су управо и циљеви наше политике! Можете ли да будете
мало конкретнији?
Појам "одрживи развој" (енглески sustainable development)
установљен је још 1989. године и званично прокламован
Бергенском декларацијом из 1990. као развој који задовољава
потребе садашњости, тако да оставља могућност будућим
генерацијама да задовоље своје потребе и да се и саме развијају. Одрживи развој
се у основи заснива на шест начела:
КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: Физичка издржљивост
животне средине поставља границе многим људским
делатностима и указује да се потрошња природних богатстава
мора смањити. Морамо живети унутар тих ограничења како
бисмо свом потомству могли оставити ову планету у стању у
коме ће и даље моћи подржавати здрав људски живот.
БУДУЋНОСТ: Имамо моралну обавезу да будућим
генерацијама не угрозимо могућност да намирују своје
потребе.
КВАЛИТЕТ ЖИВОТА: Људска делатност, уз материјалне,
има и друштвене, културне, моралне и духовне димензије.
ПРАВИЧНОСТ: Богатство, корист и одговорност требало би
да се правично расподеле како међу државама, тако и међу
различитим друштвеном групама унутар друштва, уз посебан
нагласак на потребе и права сиромашних и људи који са из
било ког разлога налазе у неравноправнијем положају.
ПРЕДОСТРОЖНОСТ: Уколико нисмо сигурни какав ће
утицај неки поступак или развој догађаја имати на животну
средину, требало би применити начело предострожности и
радије "погрешити" на страну сигурности.
СВЕОБУХВАТНОСТ: Решавање сложеног проблема
одрживости захтева да у процес решавања буду укључени сви
фактори који утичу на проблем.
Јуна 1992. године Конференција Уједињених нација о заштити животне
средине и развоју одржана у Рио де Жанеиру усвојила је Агенду 21, глобални
акциони план одрживог развоја у XXI веку. Потписници Агенде 21 су 173
земље, укључујући и нашу. Параграф 28 Агенде 21 насловљен "Активности
локалних власти на подршци Агенди 21" говори о улози локалних власти у
иницирању процеса одрживог развоја и наглашава да:
"... свака локална власт треба да уђе у дијалог са својим
грађанима, локалним организацијама и приватним предузећима
и да усвоји Локалну Агенду 21. Кроз консултације и постизање
консензуса локална власт би учила од грађана и локалних
грађанских,
друштвених,
пословних
и
индустријских
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организација и сакупљала информације
формулисање најбољих стратегија."

потребне

за

Прелаз ка децентрализацији, који је био у основи свих предизборних обећања
пред демократске промене и који је евидентно донео много побољшања код
свих земаља у транзицији, у тим земљама одразио се и на повећање локалне
контроле проблема животне средине. Напокон, локалне власти и грађани
најбоље разумеју локалне теме, проблеме и потребе. Локалне власти, уз то,
имају значајну улогу у планирању и извршавају, налажу или утичу на многе
услуге од којих зависи квалитет живота, поседују право располагања над
изграђеним или неизграђеним земљиштем, могу бити добар катализатор за
стварање партнерства са осталим организацијама и имају велики непосредни
утицај - као значајан потрошач, набављач и послодавац. И најважније:
демократска и одговорна локална власт централно је место на којем се ставови,
вредности и тежње локалне заједнице могу преточити у пројекте, политичка
опредељења, планове и програме и тако добити практичну вредност.
Сагласан! Али шта то може да донесе мојој општини? Знате, сви
смо ми помало локал-патриоте!
Од конкретне добити процес припремања и имплементације
Локалне Агенде 21 добро организованој локалној власти може да
донесе много. Између осталог:
Делотворније суочавање и управљање променама у локалној
заједници. Локална власт трпи значајне структуралне промене и
реформе. Ово укључује повећана очекивања од стране заједнице,
померање моћи од државе на ниво локалне власти, убирање нових
прихиода, али и нове веће расходе и слично. Локална Агенда 21 може
помоћи локалној власти да се носи са овим променама, јер она
представља кохезиону снагу, која уједињује потребе за планирањем
будућег развоја и нове структуралне реалности. То омогућава локалној
власти да развије одговарајуће (локално) значење управљања
променама, а све усмерено ка развоју у наредном периоду.
Делотворнији политички развој. Унапређено планирање и
побољшана структура пословних субјеката требало би да буду
резултат дугорочног процеса Локалне Агенде 21, што је у складу са
основним поставкама одрживости (“принцип четири Е - Економија,
Енергија, Екологија и Социјална правда-Equity”), и што се одражава на
интеграцији политике заштите животне средине, економске политике,
социјалне политике и учешћа јавности унутар заједнице. Када се као
циљ постави одрживост, усклађивање притисака ка економском
развоју, заштити животне средине и праведнијем друштву са
елементима социјалне једнакости морају бити политички приоритети
локалне власти.
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Оспособљавање локалне власти да препозна потребе заједнице.
Локална власт мора да буде спремна и обучена да препозна потребе
заједнице коју представља, тако што ће изградити интегрисани
приступ и што ће се озбиљно суочити са питањима као што су:
Шта су основне вредности заједнице?
Шта желимо да оставимо наредним генерацијама?
Како постићи постављене циљеве?
Процес Локалне Агенде 21 потпуно је компатибилан са оваквим
приступом и ослања се на јасно дефинисане поставке дугорочног
планирања и укључивања јавности у свим аспектима и деловима
процеса.
Већа кохезија заједнице. Недостатак кохезије заједнице, оличен у
изолацији субурбаних делова, недостатку градских служби у
припадајућим руралним областима, повећању стопе криминалитета,
итд., може бити умањено укључивањем људи у доношење одлука у
вези планирања будућег развоја. Укључивање јавности у процес
Локалне Агенде 21 не мора у основи да мења људе, али ће свакако
утицати на дугорочне промене које иду у правцу веће кохезије унутар
заједнице.
Јаче регионално повезивање. Принцип одрживости захтева сарадњу
између многих субјеката који су одговорни за различите аспекте (на
пример квалитет ваздуха, транспорт, регионална економска политика,
итд). Јаче регионално повезивање на проблемима заштите животне
средине и развоја, посебно преко регионалних заједница градских
управа или сличних тела, омогућава координацију и заједничко
планирање, што може локалну власт усмерити ка бољим везама и на
другим пољима.
Смањење трошкова. Делотворна политичка интеграција и добро
дугорочно планирање може сачувати ресурсе и, самим тим, новац.
Здрава заједница. У свом инсистирању на решавању дугорочних
циљева у економском, социјалном и развоју здраве животне средине,
Локална Агенда 21 охрабрује креативна решења, као што су, на
пример, стварање услова за атрактивне технологије - индустрију која
је енергетски ефикасна или технологије које се баве рециклажом, што
опет доводи до отварања нових радних места на здравој основи.
Применљивост. Својом транспарентношћу Локална Агенда 21 пружа
могућност да се прихвати сва имагинација локалне заједнице и да се
она може применити. Локална власт са оваквим приступом није више
само сервис заједнице, она сада може да има велику улогу у њеном
развоју.
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Све је то лепо. Али то је један огроман посао. Један у низу
огромних послова који ће пасти на леђа општинске власти. Шта
је са невладиним сектором, привредним коморама, осталим
учесницима? Колико видим, сви морају бити укључени. Зашто
да то опет изнесе локална власт на својим леђима?
Локална администрација треба да представља водећу снагу у процесу Локалне
Агенде 21. Сама чињеница да она има најмоћнију позицију као извршно тело
локалне политике даје јој ингеренције да покреће процес и имплементацију
Локалне Агенде и то према својим унутрашњим структурама (градске службе,
јавна предузећа), тако и према учесницима изван градске власти.
Локална администрација требало би да координира и помаже цео процес
Локалне Агенде 21. Задаци локалне администрације иду од познатих и
прихваћених функција и дневних активности. Процес укључивања јавности
захтева да се одговорност подели са партнерима који су такоће укључени у
процес Локалне Агенде 21, а оличени су у друштвеним групама и
организацијама које представљају локалну заједницу (НВО, пословна удружења
и пословни сектор који највише загађује животну средину, еколошке и
грађанске организације, комунални сектор који газдује ресурсима,
професионална и стручна удружења, школе и универзитети, религиозне и
етничке групе, синдикати, медији, итд). Упркос томе, локална администрација
остаје водећи фактор у припреми и имплементацији процеса. Овакав приступ
захтева потпуну отвореност и транспарентност администрације, као и њену
припремљеност за вођење и имплементацију процеса. Како су све активности
усмерене ка политичкој одлуци локалне власти (градске владе и скупштине)
непходно је да сам процес буде координисан и оријентисан ка постизању
препознатих циљева који су део Локалне Агенде 21.
Успешна имплементација процеса Локалне Агенде 21 увек зависи од политичке
подршке и политке одлучивања. Због тога је неопходно за процес Локалне
Агенде 21 задобити подршку политичких лидера. Ово се најбоље постиже тиме
што ће се већ на почетку процеса политички лидери и они који имају
компетенцију доношења одлука снабдети детаљним, образложеним и
свеобухватним информацијама везаним за стање животне средине, потребу и
користи дугорочног планирања и ток самог процеса.
Шта је тако посебно у Локалној Агенди 21?
Локална Агенда 21 је посебна из неколико разлога:
Под покровитељством је Уједињених нација, а
локалне управе широм света се обавезују на њено
спровођење.
Признаје локалној управи кључну улогу у постизању
локалне одрживости.
Наглашава исказивање глобалне одговорности – смањењем нашег
властитог утицаја на животну средину и нашег деловања на удаљене
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заједнице, као и разменом идеја и стручног знања са другима, посебно
са заједницама у земљама које су у развоју – како би им се помогло да
на најмању могућу меру сведу свој властити утицај на животну
средину.
Позива на сарадњу све секторе локалне заједнице и подржава локалне
демократске процесе.
Више је од пуког «зеленог плана»; тражи повезивање еколошких,
друштвених, економских и културних питања, а односи се на квалитет
живота укупног локалног становништва.
Да ли је Локална Агенда 21 процес или план?
Локална Агенда 21 је амалгам циљева, сврхе и резултата!
Параграф 28 Агенде 21 јасно одређује Локалну Агенду 21 као
процес, у оквиру кога локалне власти имају кључну улогу у
успостављању консултативног и процеса грађења консензуса са
грађанима и заинтересованим групама у циљу подизања свести и разумевања
одрживог развоја, као и сакупљања информација и знања потребних за
формулисање најбољих стратегија. Овај процес је сама срж Локалне Агенде 21 и
њена централна предност. Међутим, од подједнаког значаја је резултат процеса,
односно оно што из њега произилази. Параграф 28 има као основни циљ који се
поставља пред локалне власти «производњу» Локалне Агенде 21, што се
обично интерпретира као нека врста плана за достизање локалних циљева
одрживог развоја.
Како изгледа једна одржива заједница? Да ли постоји неки модел
који морамо достићи?
Наравно да постоји! И то је оно што треба да чини визију
заједнице којом управљате, господине Петровићу. Стварање
слике о заједници каквој стремимо може помоћи да се поменута
визија учини стварнијом, као и да се покаже опсег питања која се појављују у
склопу Локалне Агенде 21. Неке од слика могу бити:
Ресурси се користе делотворно, а отпад се своди на најмању меру
затварањем циклуса.
Загађење је ограничено на нивое са којима се природни системи могу
изборити без штете.
Природна разноликост се цени и штити.
Где год је то могуће, локалне потребе се намирују из локалних извора.
Свакоме је приступачна добра храна, вода, кров над главом и гориво,
уз разуман трошак.
Свако има прилику да се унутар разноврсне привреде бави послом који
га задовољава. Признаје се вредност неплаћеног рада, а исплаћене
накнаде за рад су праведне и праведно се расподељују.
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Штити се здравље људи стварањем сигурних, чистих, угодних
окружења и успостављањем здравствених служби које наглашавају
важност спречавања болести као и одговарајућу негу болесника.
Приступ објектима, услугама, добрима и осталим људима не осигурава
се на рачун животне средине и не ограничава се на кориснике
аутомобила.
Људи живе без страха од насиља због криминала или прогона због
њихових веровања, расе, пола или сексуалног опредељења.
Свако има слободан приступ вештинама, знању и информацијама које
му требају да би могао одиграти своју пуну улогу у друштву.
Сви сектори заједнице имају право учешћа у одлучивању.
Места, простори и објекти одражавају комбинацију намене, лепоте и
корисности. Насеља су «хумана» и по величини и по облику.
Различитост и локалне специфичности се цене и штите.
Глобална перспектива неодвојиви је део сваког локалног деловања.
Богами, убедили сте ме! Како да започнем процес Локалне Агенде
21 у мојој општини?
Нема строго утврђених начина провођења Локалне Агенде 21,
али постоје неке кључне компоненте тог процеса. Треба
деловати пре свега тамо где сте најмоћнији, односно унутар
локалне управе, али и у широј заједници. Почните од «своје куће», од локалне
администрације. Оно што можете одмах, то је да:
Водите и унапређујте рад локалне управе
у циљу одрживог развоја
Најбоље је учити на примерима. И грађани ваше општине уче на примеру који
им општинска администрација даје. Усмерите све своје снаге на заједничкој
преданости начелима одрживости, тако да се она нађу у политичким
опредељењима не само Вашим, већ и свих ваших службеника – у градској кући,
у јавним предузећима, школама. На одрживост гледајте као на саставни део
културе и праксе управљања, а не као на необавезни додатак по слободном
избору. Трудите се да едукујете ваше сараднике, да им објасните начела
одрживости и начин њиховог достизања у свакодневном раду. Набављајте
еколошки одговорно (општина је велики купац!) са нагласком на локалне изворе
и локалну потрошњу. Покушајте да у оквиру расхода општине рачунате и
трошкове посредног и непосредног угрожавања животне средине. Смањите
потрошњу енергије прво у градској кући! Да ли знате колико отпада
«произведе» ваша администрација и шта се са њиме дешава?
Покушајте да пре него што почнете установите мисију и створите заједничку
визију која ће подстицати одрживи развој. Формирајте радну групу од људи из
различитих секретаријата која ће се мултидисциплинарно бавити одрживим
развојем у оквиру градске управе. Корисно је успоставити процедуре
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еколошког управљања у објектима којима локална власт газдује. Помоћ у
овом послу затражите од стручњака.
Веома је важно успоставити континуирани систем едукације о одрживом
развоју у оквиру градске управе, како би се показало запосленима, али и
грађанима да треба почети од свакодневних послова.
Покушајте да уклопите одрживост у пројекте, планове, политичка
опредељења и активности општинске управе
Све функције општинске управе имају утицај на одрживи развој. Многе од тих
функција зависиће од стратешких докумената или докумената са зацртаном
политиком, као и од планова којима се планира будући развој. Неки од планова
су у врло јасној вези са одрживим развојем, док код неких та веза није тако
очигледна. Шта, рецимо, са плановима социјалних установа, развоја становања,
или спорта и слободног времена. Учините све да Ви и Ваши сарадници будете
сигурни да се принципи одрживости налазе и у овим плановима и програмима.
Уз деловање у «унутар куће», веома је важно да делујете и у целокупној
заједници:
Радите на јачању свести и
образовању за одрживи развој
Будите иницијатор кампања за подизање јавне свести о питањима која су везана
за заштиту животне средине, али не заборавите да носећи слогани тих кампања
буду они који се односе на развојну компоненту! Ви морате убедити људе да је
понашање по принципима одрживог развоја веома исплатив посао и да ће им
уштедети новац. Организујте такмичења, нека се на сваком локалном сајму или
вашару нађе штанд одрживог развоја. Иницирајте наградне игре за купце
«одрживих» производа. Медији су ваша десна рука у овом послу, али не
заборавите да и њих едукујете – у супротном ће само штетити!
Не заборавите да највећи промотери одрживог развоја могу бити деца, а ви
«управљате» установама у којима она уче. Остаје једино да их придобијете и
едукујете!
Консултујте грађане и
укључите ширу заједницу
Одмах, на почетку процеса питајте ваше грађане која их локална питања
посебно занимају. Свака стратегија Локалне Агенде 21 треба да одражава
заједничко настојање различитих сектора друштва и грађана. Ви доносите
коначну одлуку, али тек након консултација заједнице! Не заборавите да данас
постоје разрађене методологије укључивања заједнице (технике визуелизације,
фокус групе, «пороте грађана», итд.) које се могу користити у овом процесу.
Корисно је о овоме консултовати стручњаке, јер се процес укључивања
јавности, ако се неспретно води, може претворити у своју супротност.
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Делујте
партнерски
Будите начисто да је програм одрживог развоја једне општине веома обиман и
да га локална власт, ма колико била моћна, не може сама спровести. Вама су
потребни партнери који ће «одрадити» део посла. Уз то, ако локално
становништво буде увидело да Локална Агенда није само ствар власти, већ је
озбиљно схватају сви сектори друштва, биће олакшано њихово учешће које је
драгоцено. Ваши партнери морају бити локална привредна удружења,
невладине организације и организације младих, Универзитет, и други. Неки од
њих укључиваће се у поједине пројекте, док ће други имати улогу саветодаваца
или монитора.
Израдите стратегију
или план деловања
Сваки процес Локалне Агенде 21 требало би да се заснива на јасној стратегији.
На основу ње ће сви носиоци локалних интереса моћи да виде шта је договорено
и шта треба урадити. Стратегију уобличите у кратак и јасан документ који је
приступачан и доступан на сваком месту у граду. Нека ваша стратегија садржи:
Изјаву о визији, која треба да:




препозна главна питања одрживог развоја, као и циљеве који
се желе достићи;
да постави јасне циљеве за квалитет живота на локалном
нивоу;
да пружи слику водиљу развоја локалне заједнице у наредном
периоду;

План деловања, који ће специфицирати организације или појединце –
носиоце акција, као и саме акције, њихов временски оквир и начин
финансирања. План деловања треба да садржи:




Нове пројекте и иницијативе;
Промене у приоритетима или активностима јавних служби;
Промене у законима, прописима или политичким
опредељењима и плановима;

Механизме спровођења, који говоре о томе:




Како ће се акције припремати;
Како ће се процењивати достизање циљева;
Како ће се у будућности сама стратегија ревидирати и
ажурирати.
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Мерите и пратите напредак у смеру одрживог
развоја и извештавајте о томе
Процес Локалне Агенде 21 мора да буде праћен одговарајућим мониторингом.
Покушајте да, у сарадњи са стручњацима, одредите који то показатељи
(индикатори) најбоље осликавају ваш напредак (или назадовање) у правцу
одрживости. Веома је важно континуирано извештавати све учеснике у процесу,
али и јавност, о самом току процеса и достигнутим циљевима. Немојте се
устручавати да прославите достизање сваког зацртаног циља, ма колико он
изгледао неважан!
Ово може бити веома значајан помак у развоју моје општине.
Покушаћу да сазнам још много више о овом процесу. Можете ли да
ми помогнете у томе?
Наравно! Многе организације се баве проблемима одрживог
развоја и Локалне Агенде 21. У овој брошури можете наћи
адресе неких од њих. Прочитајте, такође, и неке примере добре
праксе и упознајте се са тим како су други радили на овим проблемима.
Видећете и доста међународних докумената које су урадили учесници овог
глобалног пројекта. А ми? Ми Вам желимо сретан почетак и .... обавестите нас
како процес иде. Срећно!
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ПРИМЕРИ
ДОБРЕ ПРАКСЕ

БУРЛИНГТОН, Канада
ОДРЖИВО ПЛАНИРАЊЕ

КЉУЧНА ЛЕКЦИЈА:

ПРОФИЛ ОПШТИНЕ:

Да би се достигао одрживи локални развој, политичка подршка
концепта одрживости мора бити
праћена јасном формулацијом принципа и циљева који се морају
усвојити као званична политика у
погледу доношења одлука о развоју. Циљеви и принципи одрживости могу се генерисати из целовитог искуства целокупне заједнице.

Број становника: 136.000
Годишњи буџет: око 60.000.000$
Површина: 188 км2
Преовладавајуће економске
активности: лака индустрија,
комерцијалне и администрастивне
активности
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Усвајање принципа и циљева одрживог развоја
од стране Градског већа
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:
Циљ овог програма био је да Градско веће Бурлингтона званично усвоји принципе и
циљеве одрживог развоја како би се осигурало да се перспектива одрживог развоја одрази на
активности у граду.
ОПИС ПРОГРАМА:
1990. године Градско веће Бурлингтона прогласило је овај град заједницом одрживог
развоја. Да би ова декларација могла да донесе стварне ефекте, град је основао Комисију за
одрживи развој као саветодавно тело које треба да сачини принципе и циљеве, да успостави
дијалог и да ојача свест о одрживом развоју унутар заједнице и да сачини препоруке Већу како би
се усвојили принципи и циљеви одрживог развоја.
Комисија за одрживи развој је мултисекторка волонтерска група. Броји 15 чланова и
бира је Градско веће на бази индивидуалних пријава и разговора са одборницима. Одборници
бирају нове чланове сваке три године, сагласно дужини мандата самог Већа. Чланови Комисије
из предходног мандата добродошли су да се поново пријаве за чланство у Комисији.
Прва Комисија, сачињена од грађана, планера, научника, инжењера, економиста и
културних радника, успела је да формулише скуп "принципа и циљева одрживости". Овај скуп је
укључивао следеће: промовисање урбаног озелењавања, увођење управљања отпадним водама
после великих киша, увођење екосистемског приступа у коришћењу земљишта, заштиту и
унапређење природних предела, свођење на минимум токсичних супстанци, штедњу енергије,
интеграцију природних предела и зелених површина у нови развој, увођење сталног и
институционалног мониторинга екосистема, развој избалансираног система транспорта, стални
мониторинг и евалуацију одлука о развоју, промовисање одрживог развоја и потпуног учешћа
јавности у одлучивању и одговорну употребу природних ресурса.
Наредни састави Комисије радили су на томе да Веће званично усвоји овај скуп
принципа и циљева. Комисија је поднела општинском одсеку за планирање резултате
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истраживања заједно са својим коментарима и препорукама у вези утицаја на просторно
планирање и могућности да се имплементирају зацртани принципи и циљеви. На пример,
Комисија је дала своје коментаре у вези развоја градског грађевинског земљишта и поновног
зонирања града на бази принципа и циљева одрживости. Вођена усвојеним принципима и
циљевима, Комисија је такође радила и на успостављању партнерства са другим организацијама
како би се одржале едукативне конференције. Неке од њих биле су: Конференција о управљању
отпадним водама после великих киша (за локалне инжењеринг организације), Конференција о
екосистемском приступу планирању (за инжењеринг организације, планере и општинске
службенике), Конференција "Партнери наше будућности: бизнис, студенти и заштита животне
средине" (за бизнис структуре и студенте). Уз то, за грађанство су организоване радионице о
баштованству, како би се охрабрило баштенско компостирање отпада. Одржане су и јавне
трибине о ценама јавних (општинских) сервиса, као основа за сачињавање политике цена у
општинској управи. За све ове активности карактеристичан је био добар одзив грађана.
Радило се и на другим активностима, као што је израда два постера о значају
управљања отпадом, који су се дистрибуирали школама. Организовано је награђивање најбољег
видео материјала који се бавио тематиком породичних стилова живота са најмањим утицајем на
загађивање животне средине. Овај видео је подељен свим школама и библиотекама у региону.
Неки аспекти ових принципа и циљева инкорпорирани су у нови Званични план општине
(еквивалентно нашем ГУП-у), а новембра 1994. године Градско веће Бурлингтона усвојило је ове
принципе и циљеве, укључујући и предложену политику цена.
ФИНАНСИРАЊЕ:
Град Бурлингтон је обезбедио услове за састајење Комисије и оперативне трошкове за
њен рад (мање од 7.300 долара годишње). Такође је лобирао код обезбеђења спонзорстава од
стране привредних организација и државних органа, која су трошена на едукативне и активности
везане за кампање.
ОСОБЉЕ:
Град је обезбедио логистичку подршку Комисији за одрживи развој у виду једног
службеника на бази пола радног времена.
ШТА НЕ ТРЕБА ЗАБОРАВИТИ:
Искуство Бурлингтона показало је да су грађани вољни да издвоје значајно време и
напоре на бази добровољног учешћа за своју општину. Било је много кандидата за
избор 15 чланова Комисије за одрживи развој. Уз то, Градско веће је показало завидну
вољу да се усвоји нова позиција и да се размотре препоруке грађана исказане кроз рад
Комисије.
КОНТАКТ:
Burlington Sustainable Development
Committee
c/o Mr. John Bolognone
City of Burlington, 426 Brant Street
P.O. Box 5013
Burlington, ON, L7R 3Z6 Canada
Tel.: +1-905/335-7706
Fax.: +1-905-335-7881
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КАЈАМАРКА, Перу

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
АЛТЕРНАТИВНИ ПРОГРАМИ
КЉУЧНА ЛЕКЦИЈА:

ПРОФИЛ ОПШТИНЕ:

Подршка заједнице за програме
заштите животне средине који
иначе много коштају или који
зaвисе од подизања општинских
пореза и такси, може се осигурати и увођењем нових облика
"микро-предузећа" и осигуравањем перманентног образовања јавности и указивањем на добре
примере.

Број становника: 233.610
Годишњи буџет: око 85.000.000$
Површина: 2.980 км2
Преовладавајуће економске
активности: пољопривреда и урбана
пољопривреда, комерцијалне активности,
рударство, туризам
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Третман отпада и јавна хигијена
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:
Циљеви овог програма били су: елиминисање или смањење епидемија и растућих
ендемских болести кроз унапређење сакупљања и одлагања отпада, смањење нивоа загађености
ваздуха, утицај на свест и начин живота грађана како би се унапредила јавна хигијена, подизање
свести грађана о деградацији животне средине, смањење продукције отпада, контрола растућих
трошкова управљања отпадом, сачињавање дуготрајне одрживе стратегије и система управљања
отпадом у граду и повећање локалне запослености.
ОПИС ПРОГРАМА:
Због неадекватног начина сакупљања смећа и ниског капацитета општинске депоније,
у самом граду Кајамарка и у ободним пољопривредним ареалима створено је много дивљих
депонија. На овим депоонијама долазило је до спонтаних пожара, што је додатно загађивало
ваздух у граду, подземне воде су биле контаминиране, као и воде којима је вршено наводњавање.
Све је ово доводило до епидемија разних болести. Деца која су живела у близини ових сметлишта
посебно су била погођена инфекцијама и болестима везаним за загађење вода. Уз то, општинска
администрација је била суочена са растућим трошковима за сакупљање и одлагање отпада.
1993. године општинска влада је развила нови програм управљања отпадом и
одлучила да укључи мала независна предузећа у процес сакупљања отпада. Овај нови програм
обухватао је: конструисање санитарне депоније; сакупљање отпада подељено између општинског
сервиса и микро-предузећа; и кампању едукације јавности. Да би се овакав програм спровео, град
је морао да донесе и штампа одлуку којом прихвата програм унапређења управљања отпадом.
Централна влада, кроз Закон о Локалној самоуправи, пренела је овлашћења за ове послове на
локалну власт .
Током 1993. године општина је је закључила уговор са приватном компанијом
(LIMDOVESA), која је обједињавала мала независна предузећа. Уговором је било дефинисано да
је ова компанија одговорна за сакупљање око 50% комуналног отпада, пре свега у периферним
деловима града и деловима до којих је тешко доћи. Градска компанија за сакупљање отпада
задржала је централне делове града. Општина је снабдела LIMDOVESA опремом и возилима,
прихватила обавезу сервисирања и одржавања возила, набавке контејнера и обуке.
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Посебно добрим показао се концепт "микро-предузећа" за мануелно сакупљање
отпада у тешко доступним деловима града. Ови делови су били насељени сиромашним
становништвом, са огромним процентом незапослених и са ниском образовном структуром. Уз
помоћ страних доонатора, који су обезбедили иницијална средства, и општинских службеника,
који су били нека врста "социјалних послодаваца" формирана су мала предузећа - кооперативе за
ручно сакупљање отпада. Комплетну логистичку подршку и вођење ових малих предузећа
вршила је LIMDOVESA. Задатак оваквог предузећа је да сакупи отпад у својој зони и да га
донесе до великих контејнера - пријемкних станица. Успостављен је распоред сакупљања
отпада, као и зоне за сакупљање. За сваку зону биле је задужена једна група сакупљача. Сада се
отпад сакупљао два пута дневно, ујутру и увече.
Сличан програм је заживео и у Ла Пазу (Боливија). Нека искуства говоре да 11 микропредузећа која данас раде у Ла Пазу сакупе близу 400 тона отпада месечно по цени од 15,55
долара по тони. Град даје укупно 180.000 долара месечно за сакупљање отпада, од чега су
трошкови микро-предузећа само око 13.500 долара.
Осим овог програма Кајамарка је спровела и опсежну медијску кампању и едукацију
јавности, у циљу смањења продукције отпада, информисања грађана о новом програму и
подизања њихове свести.
Општинска влада је идентификовала одговарајуће место за санитарну депонију
капацитета 18.590 кубних метара на дан.
По окончању прве фазе програма, могло се приметити значајно унапређење у јавној
хигијени града. Свест о томе је рапидно расла. Међутим, овај програм је захтевао повећање
градских такси.
ФИНАНСИРАЊЕ:
Конструкција санитарне депоније кошта 200.000 долара. Трошкови одлагања отпада су 3.000
долара месечно, а трошкови сакупљања и промотивних активности око 30.000 долара месечно. Финансирање
је из градског буџета кроз таксу на коришћење градског земљишта и пореза на имовину. Градска власт је у
сталној потрази за спољним изворима финансирања.
ОСОБЉЕ:
На програму ради шездесеттроје људи запослених у градској управи, укључујући
администрацију и раднике на сакупљању отпада. Компанија запошљава 18 запослених. Кампање се
поверавају ангажованим консултантима.
ШТА НЕ ТРЕБА ЗАБОРАВИТИ:
Кључ успеха је била политичка подршка за реформу система управљања
отпадом. Основна баријера је новац.
КОНТАКТ:
Mr. Marco Alava
Directior of Ecology, Environment and
Population
Municipality of Cajamarca
Cruy de Piedra 613 Cajamarca, Peru
Tel./Fax.: +51-44/924-166
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ДУРБАН, Јужноафричка Република

ИЗВЕШТАВАЊЕ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАСНОВАНО НА
ПОТРЕБАМА ЗАЈЕДНИЦЕ
КЉУЧНА ЛЕКЦИЈА
ПРОФИЛ ОПШТИНЕ
Укључивање заједнице у сакупљање, евалуацију и одређивање приоритета информација о заштити
животне средине може помоћи у
подизању локалних капацитета,
повеаћати ниво поверења и успоставити нова партнерства. То ће
такође осигурати свест о значају
заједнице и унапредити одрживи
процес планирања.

Број становника: 2.200.000
Годишњи буџет: 97.000.000 $
Површина: 429,87 км2
Преовлађујуће економске активности:
туризам, текстилна, хемијска индустрија,
пословне функције, поморски транспорт,
бродоградња

НОСЕЋИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ АГЕНДЕ 21:
Програм Локалне агенде 21 за Дурбан -

Фаза 1: Студија развоја и заштите животне средине за градско
подручје Дурбана
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:
Пројекат тежи да идентификује и одреди приоритет у кључним областима за акцију у
погледу управљања заштитом животне средине и одрживог развоја.
ОПИС ПРОГРАМА:
Демократизација локалне власти у Јужноафричкој Републици створила је могућност
за критичко преиспитивање праксе управљања у прошлости и потенцијал за реституисање
локалних власти. Уз то, многе заједнице у Јужноафричкој Републици отпочеле се своју
мобилизацију око проблема заштите животне средине. У градској заједници Дурбана ови
фактори довели су до именовања Директора за заштиту животне средине и развоја општинског
Одсека за заштиту животне средине.
Пре тога Дурбан је предузео први корак у свом програму Локалне Агенде 21, који ће
евентауално довести до развоја стратегије управљања животном средином и акционог плана
заснованог на принципима одрживог развоја и учешћа заједнице.
Прва фаза Локалне Агенде 21 названа је "Студија развоја и заштите животне средине
за градско подручје Дурбана". Уз сакупљање и документовање биофизичких и социјалноекономских података, основна компонента студије је да одреди и прикаже перспективе заједнице
у смислу управљања заштитом животне средине и проблема одрживости.
Сви сектори заједнице имали су могућност да учествују у прикупљању и приказивању
основних података кроз велики број процеса, који су укључивали:
детаљне анализе случајева трију локалних заједница у којима су проблеми животне
средине и развоја били кључни за сваку од заједница и у којима је започела
мобилизација заједнице око ових проблема;
фокус групе и разговори са руководством укључујући специфичне активности плани–
ране за жене;
велики број саветодавних комисија;
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"експертски" панели за сваки од четрнаест кључних сектора, као на пример станова–
ње, урбане форме, отпад и здравствени сервиси, како би се разјаснили кључни проб–
леми и предлози за сваки од сектора ("експерти" су били како традиционалне групе –
научници, професори и људи из праксе, тако и изабрани чланови заједнице који по–
седују довољно знања у свакој од области);
међусекторске радионице које су развијале свест о значају повезивања и веза између
кључних питања заштите животне средине и развоја (на пример здравље и саобраћај);
секторске радионице за жене, привреднике, невладине организације, активисте у
области заштите животне средине, итд, на којима се дискутовало о сакупљеним
подацима и проблемима које су остале секторске групе идентификовале.
Истраживачки процес пројектован је тако да уједно буде и оруђе за едукацију, изгра–
ђивање капацитета и стварање поверења и партнерства унутар заједнице и заједнице
са локалном влашћу.
Преостале активности са тим у вези подразумевале су следеће:
осигуравање учешћа бизниса у програму Локалне Агенде 21 кроз широко лобирање
кључних учесника у процесу и заинтересованих и угрожених делова заједнице;
успостављање ефективног и дугорочног партнерства у истраживању између града и
кључних институција у истраживању из региона;
осигуравање да Локална Агенда 21 буде приоритет у постојећим и будућим
активностима кључних секретаријата у општини;
развој приступачне информационе базе података која се може користити за помоћ у
одлучивању;
припрема "Директоријума добре праксе" да би се потцртали доприноси одрживом
развоју који су већ били учињени од стране девет сервисних јединица у Дурбану;
припрема видео материјала који говоре о циљевима Студије и програму Лоакалне
Агенде 21.
ФИНАНСИРАЊЕ:
Буџет за Студију развоја и заштите животне средине за градско подручје Дурбана био
је 214.320 долара.
ОСОБЉЕ:
Радна група за Локалну Агенду 21 састојала се од Директора за заштиту животне сре–
дине, два службеника и једног техничког лица, и била је део Одсека за заштиту животне средине
при Секретаријату за урбани развој. Уз то у радну групу су били укључена четири члана из Сек–
ретаријата за урбану стратегију. На изради студије уз овај тим радио је и истраживачки тим Са–
вета за научна и индустријска истраживања и Института за друштвена и економска истраживања.
ШТА НЕ ТРЕБА ЗАБОРАВИТИ
Неке од кључних лекција укључују потребу за формирањем мултидисциплинарног рад–
ног тима који ужива поверење и високо је мотивисан да спроводи процес и да укључује
друге људе у колаборативно решавање проблема, односно акционо оријентисане радне
групе. Потребно је сачинити сталне везе унутар градске административне структуре.
Потребно је такође ићи са ниским нивоом формализације, како би се спречило претерано
бирократизовање процедуре. Треба осигурати подршку пројекту у кругу истраживачких
и невладиних организација. Најзад, треба препознати да је одрживи развој процес
грађења консензуса и посебну пажњу обратити на процес консултовања заједнице.
КОНТАКТ:
Dr Debra Roberts, Manager, Environment
Urban Development Department
P.O.Box 680, Durban 4000, South Africa
tel.: +27-31-300-2527,
fax.: +27-31-300-2225
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ФУЏИСАВА, Јапан

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
КЉУЧНА ЛЕКЦИЈА
Да би се заштитило пољопривредно земљиште и отворени простори у урбаним срединама, општинска власт може обезбедити
финансијске олакшице становницима који се баве урбаном пољопривредом, како би се превладале
пореске потешкоће, које их у
супротном стимулишу да своје
поседе продају за потребе ширења
градова.

ПРОФИЛ ОПШТИНЕ
Број становника: 366.663
Годишњи буџет: 1 270 000 000 $
Површина: 69,5 км2
Преовлађујуће економске активности:
индустрија, пословне функције, туризам

НОСЕЋИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ АГЕНДЕ 21:

Фуџисава пројекат за заштиту пољопривредног
земљишта и зелених простора
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:
Фуџисава ради на заштити пољопривредног земљишта и отворених простора унутар
урбаног насеља, како би се извршила превенција како деструкције животне средине, тако и
претеране урбанизације и како би се урбано окружење учинило сигурним, здравим и пријатним.
ОПИС ПРОГРАМА:
Многе општине у Јапану суочене су са растућим притиском претварања урбаног
пољопривредног земљишта и отворених простора у просторе за становање и комерцијалну
делатност. Притисак је започео доношењем националног Закона о порезима 1972. године којим је
одређено да пољопривредно земљиште унутар територије града буде опорезовано истом стопом
пореза као и земљиште намењено становању. Брзи економски раст такође је охрабривао ширење
градова, што је доводило до негативних последица на животну средину. невоља у саобраћају,
загађења воде и ваздуха.
Град Фуџисава осетио је да тренд растуће деградације животне средине само повећава
значај заштите пољопривредног земљишта и отворених простора од урбанизације. Раних
седамдесетих Фуџисава је постала прва општина у Јапану која је званично усвојила "Смернице за
заштиту поља за пољопривреду и отворених простора" и "Правилник за заштиту продуктивног
пољопривредног земљишта". На бази овакве политике Фуџисава је спречила екстензивну
урбанизацију обезбеђивањем финансијских дотација и смањењем цене коришћења градског
земљишта за просторе које је град прогласио урбаним пољопривредним земљиштем и отвореним
просторима.
У оригиналном програму финансијске дотације и таксе на имовину и изградњу свуда
где је то било могуће биле су подложне склапању уговора са фармерима који су ове просторе
обрађивали. Ови уговори су се обнављали сваких пет година. По сличном програму зелених
површина, власници необрађиваног пољопривредног земљишта који су били вољни да своје
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земљиште намене игралиштима, заједничким фармама, итд, (зависно од избора грађана са тог
подручја) добијали су месечну закупнину и могућност ослобађања од плаћања цене коришћења
градског земљишта.
Овај програм дотација се мењао, нестајао и поново се појављивао с времена на време,
зависно од промена у националној пореској регулативи. Иницијатива Фуџисаве постала је модел
за сличне мере у другим локалним властима у Јапану и уствари је представљала основу за
националну политику која је омогућила пореске олакшице за урбано пољопривредно земљиште.
Међутим, 1991. године Влада Јапана донела је нови Закон о пољопривредном
земљишту и променила Закон о локалним порезима, како би се ухватила у коштац са хроничним
недостатком простора за стамбену изградњу. Ови нови закони охрабривали су претварање
пољопривредног земљишта у земљиште за стамбену изградњу, налажући власницима земљишта
да изаберу између две солуције: да своје земљиште продају или да се обавежу да на њему
наредних десет година гаје житарице, како би избегли плаћање високих пореза. Град Фуџисава
сада није био у могућности да прогрм настави у истом облику, тако да се одлучио да дотира
употребу саверемених агротехничких мера и опреме на овом земљишту.
Програм Фуџисаве је био ефективан. Поред растућег тренда урбанизације, једна
трећина градског подручја је још увек у фази планирања развоја, са око 7,5 процената земљишта
које се и даље користи за пољопривреду.
ФИНАНСИРАЊЕ:
Трошкови дотација и губици градске касе због ослобађања од пореза износе око
226.000 долара годишње.
ОСОБЉЕ:
Један стално запослени ради на овом програму.
ШТА НЕ ТРЕБА ЗАБОРАВИТИ
Могућност да се одржи баланс између урбаног оптерећења и отворених простора данас
резултат је дуготрајног опредељења Фуџисаве да заштити зелене површине и
пољопривредно земљиште и да промовише урбану пољопривреду.
КОНТАКТ:
Mr. Minoru Oshima
Environmental Policy Section
City of Fujisawa
1-1 Asahi-cho, Fujisawa
Kanagawa Prefecture 251, Japan
Tel.: +81-466/25-1111 ext. 3311
Fax.: +81-466/24-4500
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ОЛБОРШКА
ПОВЕЉА

Повеља европских градова и општина о одрживости,
усвојена од стране учесника Европске конференције
о одрживим градовима и општинама,
одржане 27. маја 1994. године
у Олборгу, Данска

1. ДЕКЛАРАЦИЈА О КОНСЕНЗУСУ
Европски градови и општине на путу одрживости
1.1. Улога европских градова и општина
и, европски градови и општине, потписници ове повеље, изјављујемо да су
током историје градови постојали и надживљавали царства, националне
државе и режиме и опстали као центри друштвеног живота, носиоци привреде и
чувари културе, баштине и традиције. Градови су, уз породицу и ужу заједницу,
предтављали основни елемент наших друштава и држава. Градови су били
центри индустрије, трговине, образовања и власти.
весни смо да нас наш данашњи начин живота у градовима, посебно наши
обрасци поделе рада и задатака, намена земљишта, превоза, индустријске
производње, пољопривреде, потрошње и забаве, а тиме и наш животни стан–
дард, чине суштински одговорним за многе проблеме животне средине са ко–
јима се суочава људски род. То је посебно важно због тога што 80% европске
популације живи у градским подручјима.
весни смо да данашњи обим потрошње природних ресурса у индустријским
земљама, коме доприноси садашње становништво, као што ће то чинити и
будући нараштаји, мора довести до уништења природних богатстава.
и смо уверени да се одрживи живот људи на овој планети не може постићи
без одрживих локалних заједница. Локална власт најближа је жариштима
проблема животне средине и грађанима и заједно са институцијама власти на
свим нивоима одговорна је за добробит људи и природе. Због тога градови и
општине имају кључну улогу у процесу мењања начина живота, производње,
потрошње и образаца уређења простора.
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1.2. Појам и начела одрживости
и, градови и општине, увиђамо да нам идеја одрживог развоја помаже да
свој стандард живљења темељимо на капацитету подношења природе.
Тежимо достизању социјалне правде, одрживе привреде и одрживе животне
средине. Социјална правда мора бити утемељена на привредној одрживости и
једнакости, што захтева одрживост животне средине.
мисао одрживости животне средине јесте очување природних добара. Она
од нас захтева да обновљиве ресурсе, изворе воде и енергетске изворе не
трошимо брже него што их природни системи могу обновити, а да необновљиве
ресурсе не трошимо брже него што их одрживи обновљиви ресурси могу
надокнадити. Одрживост природне средине такође подразумева да количина
полутаната који се ослобађају не надмашује способност ваздуха, воде и
земљишта да их апсорбују и прераде.
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1.3. Локалне стратегије за постизање одрживости
и, градови и општине, уверени смо да град или општина територијално
представљају највећу јединицу која је у стању започети решавање
несклада у архитектури града, друштву, привреди, политици, природним
изворима и животној средини који наноси штету нашем савременом свету, али и
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најмању честицу у којој се такви проблеми могу смислено решавати на целовит,
свеобухватан и одржив начин. Обзиром да се градови међусобно разликују,
сваки од њих мора наћи свој пут ка одрживости. У своје приступе унећемо
начела одрживости, а моћ својих градова и општина искористити као темељ за
развој одговарајуће локалне стратегије.
1.4. Одрживост као локални стваралачки процес који тежи постизању склада
и, градови и општине, увиђамо да одрживост животне средине није нити
визија ни непроменљиво стање, већ локални стваралачки процес који тежи
постизању склада и обухвата сва подручја локалног одлучивања. Тај процес
осигурава управи града или општине сталне повратне информације о деловању
које води ка постизању склада у екосистему града, али и о супротним делова–
њима. Градећи градску управу на информацијама прикупљеним у таквом про–
цесу, град би требало да делује као органска целина у којој ће бити видљиви
учинци свих важних делатности. Тако град и његови грађани имају могућност
избора на темељу информација. Процесом управљања који се заснива на одржи–
вости могуће је доносити одлуке које неће само одражавати интересе данаш–
њих, већ и будућих нараштаја.
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1.5. Решавање проблема тамо где су настали
и, градови и општине, увиђамо да град или општина не може себи
дозволити преношење проблема у ширу околину или њихово одлагање за
будућност. Према томе, сви проблеми или несклад унутар града морају се
решити на градском нивоу или ће се утопити у неку већу целину на
регионалном или државном нивоу. То је начело решавања проблема тамо где су
они настали. Применом овог начела сваком граду или општини даје се велика
слобода да одреди природу својих делатности.
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1.6. Одрживо усмерење градске привреде
и, градови и општине, схватамо да су природна добра, као што су
атмосфера, земљиште, вода и шуме, постала ограничавајући фактори у
привредном развоју многих наших градова и места. Због тога у њих морамо
улагати. У томе предност имају:
улагање у очување преосталих природних добара као што су залихе
подземних вода, земљиште, станишта ретких врста;
подстицање раста природних добара снижавањем нивоа њиховог
искоришћавања који данас постоји, на пример необновљивих
енергетских ресурса;
улагања којима се смањује притисак на залихе природних богатстава
повећањем природних богатстава које вештачки стварамо, на пример
паркова за рекреацију ради смањивања притиска на шумске ареале;
повећање ефикасности крајње примене производа, на пример
енергетске куће, градски саобраћај који не утиче на загађење животне
средине.

М

1.7. Социјална једнакост за одрживост градске средине
и, градови и општине, свесни смо да проблеми у животној средини
најтеже погађају сиромашне који их нису способни решавати (на пример
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бука и загађење ваздуха саобраћајем, недостатак садржаја, нездраво становање,
недостатак отворених простора). Неравноправна расподела богатства узрокује
понашање које не води одрживости и отежава промену таквог понашања.
аша је намера да објединимо основне друштвене потребе људи, здравстве–
ну заштиту, запошљавање и стамбене програме са заштитом животне
средине. Желимо да учимо из почетних искустава одрживог начина живота,
тако да можемо радити на побољшавању квалитета живота грађана уместо да
само повећавамо потрошњу. Покушаћемо да отворимо нова радна места која ће
допринети одрживости заједнице, те тиме смањити незапосленост. У настојању
да подстакнемо послове или отворимо радна места, процењиваћемо учинке
сваке могуће привредне делатности у погледу одрживости, како бисмо успели
да отворимо трајна радна места и да добијемо дуготрајне производе који ће
удовољавати начелима одрживости.

Н

1.8. Обрасци одрживе намене земљишта
и, градови и општине, схватамо важност делотворног приступа наших
локалних власти просторном планирању и изградњи земљишта који
обухвата стратешку процену свих планова у погледу заштите животне средине.
Морамо искористити предности које гушћа насељеност нуди у погледу увођења
ефикасног јавног превоза и управљања енергијом, водећи рачуна да развој буде
прилагођен човеку. У имплементацији програма урбанистичке обнове у
централним градским подручјима и при планирању нових приградских насеља
треба настојати да се осигура комбиновање делатности како би се смањила
потреба за путовањем. Замисли о равноправним међурегионалним односима
требало би да омогуће да се постигну усклађени токови између града и села и да
се спречи да градови само искоришћавају природна богатства своје околине.

М

1.9. Обрасци одрживог кретања у граду
и, градови и општине, тежићемо побољшању доступности и очувању
друштвеног благостања и градског начина живота уз смањење коришћења
саобраћаја. Знамо да је за одрживи град најважније да се смањи потреба за
покретљивошћу и заустави охрабривање и потпора непотребном коришћењу
моторних возила. Предност ће бити дата средствима превоза која нису
еколошки штетна (посебно пешачењу, бициклизму, јавном превозу), тако што
ћемо у средиште планирања поставити комбинацију тих начина кретања.
Појединачна моторизована средства градског превоза треба да имају помоћну
функцију олакшавања приступа локалним службама и одржавања привредне
делатности града.

М

1.10. Одговорност за глобалну климу
и, градови и општине, схватамо да велика опасност коју глобално
загревање представља за природну и изграђену сферу животне средине и
будуће нараштаје захтева свеобухватни одговор којим ће се што пре
стабилизовати, а затим и смањити емисија гасова стаклене баште у атмосферу.
Подједнако је важно заштитити глобалне ресурсе биомасе, као што су шуме и
фитопланктони, који имају важну улогу у циклусу кружења кисеоника на
Земљи. Смањивање емисија фосилних горива захтеваће приступ и иницијативе
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које се темеље на потпуном разумевању другачијих решења и на схватању да
градска средина представља енергетски систем. Једино одрживо решење су
обновљиви извори енергије.
1.11. Спречавање загађења екосистема
и, градови и општине, свесни смо да се све више отровних и штетних
материја ослобађа у ваздуг, воду, земљиште и храну, чиме се повећава
претња људском здрављу и екосистему. Предузећемо све што је у нашој моћи да
будућа загађења зауставимо и спречимо на извору.

М

1.12. Локална самоуправа као предуслов
и, градови и општине, свесни смо да имамо снаге, знања и стваралачких
способности да развијемо одрживе начине живота и уредимо и водимо
своје градове према остваривању одрживости. Као демократски изабрани
представници својих локалних заједница, спремни смо да преузмемо
одговорност за задатак реорганизовања својих градова и општина у циљу
постизања одрживости. У којој ће мери градови и општине моћи да одговоре на
тај изазов зависи од тога хоће ли им бити дато право на самоуправу, у складу са
начелом супсидијарности. Веома је важно да на локалном нивоу постоји
ефикасна моћ и да локалне власти имају чврсту финансијску основу.

М

1.12. Грађани као кључни фактор и укључивање заједнице
и, градови и општине, обавезујемо се да ћемо испунити мандат дат
Агендом 21 која је кључни документ на Конференцији о планети Земљи у
Рио де Жанеиру, и да ћемо у припреми наших локалних планова у складу са
Агендом 21 сарађивати са свим деловима наших заједница - грађанима,
привредом, интересним удружењима. Прихватамо позив из Петог програма
деловања у заштити животне средине “На путу одрживости” Европске уније и
преузимамо одговорност за примену програма у којем треба да учествују сви
делови заједнице. Због тога ћемо свој рад темељити на сарадњи свих учесника.
Осигураћемо свим грађанима и заинтересованим групама приступ свим
информацијама и могучност учествовања у поступцима локалног одлучивања.
Тражићемо могућности за обучавање и образовање на подручју одрживости, не
само за јавност, већ и за одабране представнике и службенике локалне власти.

М

1.13. Инструменти и средства управљања градом за постизање одрживости
и, градови и општине, обавезујемо се да ћемо применити политичке и
техничке инструменте и алате који су нам на располагању за вођење града
као екосистема. Искористићемо велики избор инструмената , укључујући и оне
за прикупљање и обраду података о животној средини, за планирање у животној
средини, затим законодавне, привредне и комуникацијске инструменте, као што
су смернице, порези и накнаде, као и механизме којима се подиже свест,
укључујући учешће јавности. Настојаћемо да установимо нове системе финансирања заштите животне средине који омогућавају подједнако економично управљање како природним, тако и богатствима које је створио човек. Знамо да
своје напоре у припреми политике и надзору, посебно у праћењу стања животне
средине, ревизији, оцени утицаја, системима обрачунавања, билансирања и
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извештавања морамо темељити на другачијој врсти показатеља, укључујући и
показатеље квалитета животне средине у граду, градске токове, градске обрасце
и, што је најважније, показатеље одрживости система града.
и, градови и општине, свесни смо да је у многим градовима Европе
успешно примењен читав низ поступака и деловања који дају позитивне
еколошке резултате. Иако су ти инструменти драгоцено средство за успоравање
и смањивање притиска на одрживост, они ипак не могу сами по себи зауставити
кретање друштва ка неодрживости. Али, када постоји снажна еколошка основа,
градови имају изузетно добру прилику да прекораче праг и уједине те приступе
и дејства у процес управљања којим се локалном привредом управља уз помоћ
процеса свеобухватне одрживости. У таквом процесу обавеза нам је да
развијемо своје стратегије, да покушамо да их применимо у пракси и да своје
искуство поделимо са другима.

М

2. ЕВРОПСКА КАМПАЊА ЗА ОДРЖИВЕ ГРАДОВЕ

М

и, европски градови и општине, потписници ове повеље, желимо заједни–
чки остваривати одрживост, тако што ћемо учити из искустава и
успешних локалних примера. Подржаваћемо једни друге у припреми
дугорочних планова локалних активности (Локална Агенда 21) ради јачања
сарадње разних облика власти и повезивања овог процеса са политиком
Европске уније на подручју животне средине у градовима.
вим покрећемо кампању коју називамо Европска кампања за одрживе
градове и општине, како бисмо подстицали и подржали градове и општине
у настојању да постигну одрживост. Почетна фаза ове кампање трајаће две
године, након чега ћемо оценити напредак на Другој европској конференцији о
одрживим градовима и општинама која ће се одржати 1996. године. Позивамо
све локалне власти, градске, окружне или регионалне и све мреже локалних
власти широм Европе да се придруже Кампањи тако што ће прихватити и
потписати ову повељу.
д главних локалних мрежа власти тражимо да преузму координацију
Кампање. Биће основан Координацијски одбор у који ће ући претставници
тих мрежа. За оне локалне власти које нису чланице неке од мрежа направиће се
посебни аранжмани.
Предвиђамо да ће суштина Кампање бити:
Олакшавање међусобне подршке европских градова и општина у
припреми, разради и примени приступа који воде одрживости;
Прикупљање и ширење информација о другим примерима на локалном
нивоу;
Охрабривање начела одрживости код других локалних власти;
Придруживање нових потписника Повеље;
Организовање годишњих награда “Одрживи град”;
Израда препорука за Европску комисију у погледу приступа том
питању;
Осигуравање улазних података за извештаје о одрживим градовима
Стручне комисије за животну средину у градовима;
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Пружање подршке креаторима локалне политике у примени
одговарајућих препорука и законодавства Европске уније;
Издавање билтена Кампање.
Ове активности захтеваће оснивање Координације за Кампању. Позваћемо друге
организације да подрже Кампању.

3. УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОЦЕСЕ ЛОКАЛНЕ АГЕНДЕ 21

М

и, европски градови и општине, потписници ове повеље, обавезујемо се
потписивањем ове повеље и придруживањем Европској кампањи за
одрживе европске градове и општине да ћемо у својим заједницама постићи
сагласност о Локалној Агенди 21 до 1996. Тиме ћемо испунити мандат који нам
је поверен у поглављу 28 Агенде 21, како је договорено на Конференцији о
планети Земљи у Рио де Жанеиру, јуна 1992. Појединачним плановима локалног
деловања допринећемо да се на локалном нивоу проведе Пети програм
деловања у заштити животне средине “На путу одрживости” Европске уније.
роцеси сагласно Локалној Агенди 21 одвијаће се на основу првог дела ове
Повеље. Предлажемо да поступак припреме локалног плана деловања
обухвати следеће фазе:
Упознавање са постојећим оквирима планирања и финансирања, као и
са другим плановима и програмима;
Системско утврђивање проблема и њихових узрока путем опсежних
консулатација са јавношћу;
Утврђивање приоритетних задатака у решавању утврђених проблема;
Стварање визије одрживе заједнице уз суделовање свих делова
заједнице;
Разматрање и процењивање других могућих стратегија;
Утврђивање дугорочног локалног плана деловања на постизању
одрживости који треба да обухвати и циљеве који се могу мерити;
Израда програма испуњавања плана, укључујући и припрему
терминског плана и изјаву партнера о преузимању одговорности;
Успостављање система и поступака праћења и извештавања о
испуњавању плана.
Потребно је проверити да ли унутрашње уређење наших локалних органа
власти одговара потребама и може ли применити процесе из Локалне Агенде 21,
укључујући и дугорочни локални план деловања на постизању одрживости.
Можда ће требати да се побољшају организационе способности, што обухвата
ревизију политичке организације, административних поступака, заједничког и
мултидисциплинарног рада, расположиве радне снаге и сарадње међу властима,
што укључује и њихово удруживање и укључивање у мреже.

П

Потписано у Олборгу,
Данска, 27. маја 1994. године
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ПОВЕЉА
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Завршни документ иницијативе Светске комисије
Уједињених Нација за животну средину и развој
из 1987. године. Повеља је настала 1997. године и
званично усвојена у Палати мира
у Хагу 29. јуна 2000. године

УВОД

Н

алазимо се у критичном тренутку за историју земље, у тренутку када
човечанство мора да одлучи какву ће будноћност за себе одабрати. Како
свет постаје све више међузависан и нестабилан, тако будућност пред нама у
исто време представља и огромну опасност и огромну наду. Да бисмо кренули
напред морамо схватити да се у средишту величанствене разноликости култура
и облика живота заправо налази једна породица и једна заједница која дели
заједничку судбину. Из тог разлога ми се морамо ујединити како бисмо дошли
до одрживог глобалног друштва које се заснива на поштовању природе,
универзалним људским правима, економској правичности и култури мира. Да
би се постигао овај циљ, неопходно је да ми народи планете Земље објавимо
своју одговорност према будућим генерацијама и бољем животу на Земљи.

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА - НАШ ДОМ

Ч

овечанство је део огромног променљивог универзума. Наш дом, планета
Земља је живо биће које карактерише јединствена заједница живота. Силе
природе чине живот на Земљи великом и неизвесном авантуром, али у исто
време Земља пружа и све неопходне услове за развој живота. Добробит
животне заједнице и човечанства зависе од очувања здраве биосфере и свих
њених еколошкох система, богате разноликости биљног и животињског света,
плодног земљишта, чисте воде и ваздуха. Глобално окружење са својим
ограниченим ресурсима је заједничка брига свих народа. А очување виталности,
разноликости и лепоте Земље је свети циљ.

ГЛОБАЛНА СИТУАЦИЈА

Д

оминантни модели производње и потрошње изазивају пустошење животне
средине, сиромашење природних богатстава и масовно изумирање врста.
Долази до нарушивања заједница. Користи који су резултат развоја се не деле
једнако тако да јаз између богатих и сиромашних постаје све већи. Неправда,
сиромаштво, неукост и конфликти су широко распрострањени и проузрокују
велику патњу. Нагли раст популације оптерећује еколошке и друштвене
системе. Темељи глобалне сигурности су угрожени. Овакав тренд је опасан али
не и неизбежан.

ИЗАЗОВИ ПРЕД НАМА

И

збор је на нама: да ли ћемо формирати глобално партнерство чији ће циљ
бити брига о Земљи и другим људима или ћемо проузроковати уништење
нас самих и живота на Земљи. Неопходно је да дође до суштинских промена у
нашем систему вредности, институцијама и начину живота. Морамо да
схватимо да када се испуне основне људске потребе развој човека првенствено
лежи у развијању људских квалитета, а не у ширењу богатаства.
и поседујемо знање и технологију да пружимо довољно свима и да
смањимо наш утицај на околину. Појава глобалног цивилног друштва
ствара нове могућности за изграђивање демократског и хуманог света.
Наши еколошки, економски, политички, друштвени и духовни изазови су
међусобно повезани и једино заједно можемо да дођемо до њихових решења.

М
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УНИВЕРЗАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Д

а бисмо испунили наша тежње, морамо да прихватимо осећање универ–
залне одговорности и да се идентификујемо са читавом заједницом на
Земљи као и са нашим локалним властима. Ми смо у исто време и представници
различитх нација и читавог света у коме су локални и глобални аспекти
повезани. Свако од нас дели одговорност за садашњу и будућу добробит чове–
чанства и читавог живота на Земљи. Дух солидарности и сродства са читавим
животом на Земљи постаје јачи када је наш живот испуњен поштовањем према
тајни постојања, захвалношћу за дар који представља живот и понизношћу у
вези са местом које човек има у природи. Неопходно је да што пре успоста–
вимо зејдничку визију основног система вредности како би се створила етичка
основа за светску заједницу у настајању. Због тога, ми заједно и са надом
прихватамо следеће међузависне принципе за одрживи начин живота који би
требало да постану заједнички стандард на основу кога би у будућности било
одређено понашање индивидуа, организација, фирми, влада и међународних
институција.

ПРИНЦИПИ
I ПОШТОВАЊЕ И БРИГА ЗА ЗАЈЕДНИЦУ ЖИВОТА
1. Поштовање Земље и живота у свој његовој разноликости
Потребно је да
схватимо да су сва бића међузависна и да сваки облик живота има
одређену вредност без обзира на то колика је његова важност у односу
на људска бића;
потврдимо веру у достојанство свих људских бића као и интелектуа–
лне, уметничке, етичке и духовне потенцијале човечанства.
2. Брига за заједницу живота која је испуњена разумевањем, саосећањем и љубављу
Неопходно је да
прихватимо чињеницу да уз наше право да поседујемо, управљамо и
користимо природна богатства долази и обавеза да спречимо
угрожавање животне средине и заштитимо људска права;
схватимо да уз повећање слободе, знања и моћи долази и све већа
одговотност за унапређивањем општег добра.
3.Изграђивање демократских друштава која се заснивају на правичности, пружању
једнаких могућности, одрживости и миру
Потребно је да
заједнице на свим нивоима гарантују људска права и основне слободе
као и да омогуће сваком да оствари у потпуности своје потенцијале;
промовишемо друштвену и економску правичност, која ће свима
омогућити да остваре сигуран и испуњен живот прожет свешћу о
неопходности заштите животне средине.
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4. Чување земаљског богатства и лепоте за садашње и будуће генерације
Неопходно је да
увидимо да је слобода деловања сваке генерације одређена потребама
будућих генерација;
будућим генерација пренесемо вредности, традиције и институције
које у дугорочном смислу
подржавају напредовање људске и
еколошке заједнице на Земљи;
Како бисмо испунили ова четири општа начела, неопходно је да:
II ЕКОЛОШКИ ИНТЕГРИТЕТ
5. Заштитимо и обновимо интегритет еколошких система Земље, уз посебан осврт на
биолошку разноврсност и природне процесе који подржавају живот
Потребно је
усвојити на свим нивоима планове за одрживи развој и законске
регулативе које ће очување и обнову животне средине учинити
интегралним делом свих развојних иницијатива;
очувати природу и резерве у биосфери, укључујући нобрађено
земљиште и морске површине, како би се заштитили системи који
обезбеђују живот на Земљи, одржала разноврсност живота и сачувало
наше природно наслеђе;
потпомоћи опоравак угрожених врста и екосистема;
контролисати и искоренити вештачке и генетски модификоване
организме који су опасни за опстанак природних врста и околине и
спречити даље појављивање истих;
успоставити правилно коришћење природних богатстава које се
обнављају, попут воде, земљишта, шума и морског живота, на начин
који не премашује брзину регенрације и обезбеђује здравље
екосистема;
успоставити правилно коришћење природних ресурса који нису
сколони самообнављању, као што су минерали и фосилна горива, тако
да се сиромашење сведе на најмању могућу меру и не дође изазивања
озбиљне еколошке угрожености.
6. Спречимо наношење штете околини, што би уједно био и најбољи начин очувања
природне средине, а случајевима ограниченог знања и свести неопходно је да
применимо мере предострожности
Неопходно је да
преузмемо активности како би спречили могућност озбиљног и
неповратног уништења животне средине чак и када су научна сазнања
непотпуна и неубедљива;
предочимо доказе онима који тврде да одређене активност неће нанети
озбиљну штету животној средини и преузмемо одговарајуће мере
према онима који су одговорни за угрожавање природе;
утврдимо да донесене одлуке утичу на кумулативне, дугорочне,
индиректне, далекосежне и глобалне последице људских активности;
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спречимо загађење природне средине у било ком облику и гомилање
радиоактивних, токсичних и било којих других опасних супстанци;
утичемо на избегавање свих војних активности које могу да нанесу
штету животној средини.
7. Усвојимо оне начине производње, потрошње и репродукције који штите регенеративне
капацитете планете Земље, људска права и добробит заједнице
Потребно је
смањити потрошњу, а повећати поновно коришћење и рециклажу
материјала који се користе у системима производње и потрошње и
омогућити да еколошки системи могу да разграде заостали отпад;
да са мером и ефикасношћу користимо енергију и окренемо се у већој
мери ка изворима енергије који се обнављају, на пр, соларна и енергија
ветра;
промовисати развој, прихватање и правично преношење технологија
које не угрожавају животну средину;
да се у тржишну цену укључе и социјални трошкови и трошкови за
очување животне средине, као и да се омогући потрошачима да имају
увид у то који производи испуњавају највише друштвене и еколошке
стандарде;
осигурати универзални приступ посебно оној врсти здравствене
заштите која се бави бригом о потомству и репродуктивним здрављем
становништва;
прихватити начин живота који наглашава духовне вредности и
материјалну скромност као основне квалитете;
8. Унапредимо студије које се баве еколошком одрживошћу и промовишимо слободну
размену и широку примену стечених знања
Потребно је
подржати интернационалну научну и техничку сарадњу на пољу
одрживости, са посебним освртом на потребе народа у развоју;
препознати и сачувати традиционална знања и духовну
мудрост
свих култура које помажу очување животне средине и добробит
човечанства;
омогућити да све информације које су од виталног значаја за здравље
људи и очување животне средине, укључујући и информације из
области генетике, буду доступне јавности.
III ДРУШТВЕНА И ЕКОНОМСКА ПРАВДА
9. Искорењивање сиромаштва као етички, друштвени и еколошки императив
Неопходно је
обезбедити право на пијаћу воду, чист ваздух, здраву храну не
загађено земљиште, кров над главом, чисте санитарне објекте, тако
што ће се правилоно распоредити за то неоходна средства и на
националном и на међународном нивоу;
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омогогућити сваком људском бићу да стекне образовање и начин да
оствари достојанствен живот и обезбедити системе друштвеног
осигурања за све оне који нису у могућности да се сами издржавају.
препознати друштвено запостављене, заштитити угрожене у пружити
помоћ онима који пате и омогућитић им да развију своје капацитете и
да испуне своје тежње.
10. Осигурајмо да економске активности и институције на свим нивоима промовишу
људски развој на праведан и одржив начин
Потребно је
промовисати праведну расподелу богатства унутар једне нације и међу
нацијама;
подстаћи интелектуалне, финансијске , техничке и друштвене ресурсе
нација у развоју и ослободити их великог међународног дуга;
да целокупна трговина подржава одрживо корипћење ресурса, заштиту
животне средине и напредне радне стандарде;
тражити од мултинационалних корпорација и интернационалних
финансијских организација да делују транспарентно за јавно добро,
као и да сносе одговорност за своје активности.
11. Утврдимо једнакост полова као предуслов одрживог развоја и омогућимо
универзални приступ образовању , здравственој заштити и економским могућностима
Неопходно је
осигурати да се поштују људска права жена и да се стане на пут
насиљу према њима;
промовисати активно учешће жена у свим аспектима економског,
политичког, цивилног, друштвеног и културног живота, као једнаких
партнера, лидера и активних учесника у доношењу одлука;
ојачати институцију породице и обезбедити сигурност и љубав за све
чланове једне породице.
12. Подржимо право свих, без дискриминације, на природно и друштвено окружење које
подржава људско достојанство, телесно и духовно здравље, са посебним освртом на
права урођеника и мањина
Потребно је
елиминисати дискриминацију у сваком облику, као што је она која се
базира на припадању одређеној раси, полу, сексуалној оријентацији,
религији, језику и националном, етничком или друштвеном пореклу;
осигурати права урођеника на њихову духовност, знања, територије и
природна богатства и на њихове традиционалне начине живљења;
поштовати и подржавати младе људе у нашим заједницама, и
омогућити им да испуне своју суштинску улогу у стварању одрживих
друштава;
заштитити и рестаурирати јединствена места од културног и духовног
значаја.
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IV ДЕМОКРАТИЈА, НЕНАСИЉЕ И МИР
13. Ојачајмо демократске институције на свим нивоима, обезбедимо транспарентност и
одговорност власти, опште учешће у одлучивању и праведност
Неопходно је
утврдити право свакога да има приступ јасним и актуелним
информацијама о питањима из области екологије и свим развојним
плановима и активностима које могу да имају утицаја на њих;
подржавати локална, регионална и глобална цивилна друштва и
промовисати учешће свих заинтересованих индивидуа и организација
у доношењу одлука;
заштитити право на слободу мишљења, изражавања, мирног
окупљања, удруживања;
установити ефикасан приступ административним и независним
правним процедурама, укључујући изналажење решења и надокнада у
случају угрожавања животне средине или наговештаја истог;
елиминисати корупцију у свим друштвеним и приватним
институцијама;
ојачати локалне заједнице омогућавајући им да воде бригу о
сопственој животној средини и доделити еколошку одговорност оним
нивоима власти где те одговорности могу бити испуњене на
најефикаснији начин.
14. Интегришимо и у формално образовање и у животно искуство, знања,вредности и
потребне вештине за одрживи начин живота
Потребно је
пружити свима, посебно деци и младима, могућност да се образују,
што ће им касније омогућити да дају активан допринос одрживом
развоју;
промовисати допринос уметности и друштвених и природних наука
одрживом образовању;
појачати улогу медија у подизању свести о еколошким и друштвеним
изазовима;
препознати значај моралног и духовног образовања за одржив живот.
15. Поштујмо и уважавајмо сва жива бића
Неопходно је
спречити окрутност према животињама које живе у оквиру људске
заједнице, а не у природном окружењу и заштитимо их од патње;
заштитити дивље животиње од оних метода лова и риболова које
проузрокују дуго или болно мучење;
избећи у највећој могућој мери заробљавање или уништавање врста.
16. Промовишимо културу толеранције, ненасиља и мира
Потребно је
охрабрити и подржати међусобно разумевање и сарадњу међу свим
народима;
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спровести свеобухватне стратегије за спречавање конфликата и
решавање проблема кроз сарадњу да би се разрешили еколошки
конфликти и друге несугласице;
демилитаризовати националне системе сигурности до нивоа који не
провоцира већ служи за одбрану и претворити војне објекте у
цивилне који се користе за мирнодобске сврхе укључујући еколошку
рестаурацију;
елиминисати нуклеарно, биолошко и токсично наоружање, као и све
друго наоружање које служи за масовно уништење;
осигурати да коришћење ближег и даљег свемира подржава принципе
заштите животне средине и мира;
схватити да је мир концепт који чине прави односи са самим собом,
другим људима, другим културама, другим начинима живота, са
Земљом и свеопштом целином чији смо део.

ПРАВЦИ КОЈЕ
ТРЕБА СЛЕДИТИ

К

ао никада пре у историји, заједничка судбина нас нагони да тражимо нови
почетак, такав нови правац је обећање које проистиче из ових принципа
Повеље планете Земље. Да би испунили ово обећање, морамо се максимално
посветити прихватању и промовисању вредности и циљева ове Повеље.

Т

о захтева промену начина размишљања и деловања, нови осећај глобалне
међузависности и универзалне одговорности. Ми морамо да уз помоћ маште
развијемо и применимо визију одрживог начина живота на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу. Наше културне разлике представљају
драгоцено наслеђе и различите културе ће пронаћи сопствене начине да
реализују ову визију. Морамо продубити и проширити глобални дијалог из кога
је проистекла Повеља планете Земље, јер имамо још много да научимо из
заједничке потраге за истином и мудрошћу.

Ж

ивот врло често подразумева и неслагање између приоритетних вреднос–
ти што намеће тежак избор. Међутим, морамо пронаћи начин да
ускладимо разноликости, личну слободу са општим добром, краткорочне са
дугорочним циљевима. Свака јединка, породица, организација и заједница мора
да одигра улогу од виталног значаја. Уметност, наука, религије, образовне
институције, медији, бизнис, невладине организације и владе се позивају да дају
креативни допринос. Партнерство између власти, цивилног друштва и бизниса
је највећег значаја за успешну власт.

Д

а би изградили одрживу глобалну заједницу сви народи морају да потврде
своју посвећеност Уједињеним Нацијама, да испуне своје обавезе према
постојећим међународним договорима и да подрже имплементацију принципа
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Повеље планете Земље, уз помоћ међународног правно обавезујућег инструмента о животној средини и развоју.

Н

ека наше време буде запамћено по буђењу свести о поштовању живота,
чврстој одлуци да се достигне одрживост, убрзавању борбе за правду и мир
и општем слављењу живота.
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ЗАКЉУЧЦИ
ИЗ ЛИСАБОНА

Закључци трећег заседања Округлог стола
представника међународних, европских и
националних институција укључених у
Кампању Локалне Агенде 21,
одржане у Лисабону,
29. априла 2000. године

ГРАДИТИ КУЛТУРУ МИРА
- УЛОГА ЛОКАЛНЕ АГЕНДЕ 21 -

1.

Локална Агенда 21 тежи да успостави одрживе заједнице. Како су
општински руководиоци закључили у Позиву из Хановера, мир и
одрживост су међусобно зависни. Локална Агенда 21 је процес који може
помоћи у превенцији будућих конфликата, како на локалном, тако и на
глобалбом нивоу. Због тога се култура мира и ненасиља мора сматрати
неизоставним стубом одрживости.

2.

Гдегод дође до конфликата на локалном нивоу, мирно решавање мора
такође да има локалну димензију. Теза ICLEI-а1 која је била у основи
Трећег заседања Округлог стола европске Локалне Агенде 21 је да процес
Локалне Агенде 21 може допринети превенцији конфликата, грађењу мира
и унапређивању могућности заједнице у пост-насилним ситуацијама.

3.

Процес Локалне Агенде 21 може бити примењен паралелно са
националним и међународним дипломатским напорима у правцу
превенције конфликата и њиховог мирног решавања. Сврха процеса
Локалне Агенде 21 за локалне власти је да пронађу консензус међу свим
секторима и групама у локалној заједници на плану дугорочне стратегије за
одрживи развој својих заједница. Сектори и групе укључују, између
осталих, етничке групе, верске заједнице, политичке (тј. регионалистичке)
покрете, мањинске групе, асоцијације станодаваца, асоцијације
привредника, невладине организације, итд. Уобичајено је да се формира
Форум Локалне Агенде 21 који укључује све учесничке групе, како би
олакшао развој заједничке визије будућности заједнице.

4.

Недостатак узајамног разумевања и информација води ка неповерењу,
страху и насиљу. На локалном нивоу Форум може понудити искуства мира,
коегзистенције и толеранције. Процес Локалне Агенде 21 нуди простор за
пријатељску комуникацију.

5.

Дакле Локална Агенда 21 може бити информативни процес за креирање
оспособљеног и друштва једнакости што може помоћи осигуравању
људских права за сваког грађанина,

1

ICLEI – International Council of Local Environmental Initiatives – Међународни савет за локалне
иницијативе у области заштите животне средине, организатор Конференције
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6.

Локалне власти се позивају да употребе свој процес Локалне Агенде 21
како би се помогло изградњи културе мира и ненасиља. ICLEI ће охрабривати овакав развој, а такође и истраживати могућности учвршћивања
мира које могу пружити братимљења градова и повезивање заједица. На
овај начин покрет Локалне Агенде 21 могао би постати снажан подстрек
култури мира и ненасиља сагласно Резолуцији Генералне Скупштине УН,
односно њеном Акционом програму културе мира.

7.

Савет Европе, Европски Парламент и националне владе позивају се да
одговоре Резолуцији УН и Акционом програму тако што ће подржати и
снабдети ресурсима Локалну Агенду 21 као процес унапређења културе
мира и ненасиља у локалним заједницама.

Усвојено од стране учесника трећег заседања
Округлог стола Европске Агенде 21
у Лисабону, 29. априла 2000. године
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СТОКХОЛМСКА
ИЗЈАВА

Препоруке Симпозијума о водама
одржаног у Стокхолму 1999. године

1.

Локална Агенда 21 усредсређује се на постизање и осигуравање високог
квалитета живота чинећи управљање природним и створеним ресурсима у
заједници одрживим. Вода, као природни ресурс који чини основу
свеколиког живота, има централну улогу у управљању одрживим
ресурсима. Да би постигла свој циљ одрживих заједница, Локална Агенда
21 требало би да се позабави проблемима управљања водама.

2.

Добро управљање водама на локалном нивоу мора се темељити на
схватању вода као добра у условима подељене одговорности и укључити
питања као што су снабдевање квалитетном водом и њено чување,
конзервацију водних ресурса, управљање водом као економским ресурсом
и њену заштиту као културне баштине. Ефективно управљање водом
директно је повезано са проблемима ублажавања сиромаштва, друштвене
правде и одрживости животне средине и сагласно томе демократизације и
транспарентности одлучивања. Енергетска политика и просторно
планирање имају директан утицај на управљање водом, тако да је за успех
иницијатива Локалне Агенде 21 у многим областима неопходна
мултидисциплинарна акција.

3.

У Европи, локалне власти имају заједничке одговорности у погледу
снабдевања водом, третмана отпадних вода и заштите површинских и
подземних вода. Ова подела одговорности биће још значајнија када буде
ступила на снагу Директива о Европској водној мрежи. Унитар процеса
Локалне Агенде 21 заинтересоване групе све више идентификују проблеме
у вези са водом као кључне приоритете за локални одрживи развој. Добро
управљање водом доприноси квалитету живота локалних заједница.

4.

Да би била успешна, решења у модерном управљању водама морају да
укључе партиципативни приступ како би се осигурала друштвена
прихватљивост и консензус. Таква решења захтевају висок ниво дијалога
између оних који управљају водама и корисника водних ресурса у
локалним или регионалним водним басенима. Процеси Локалне Агенде 21
представљају ефектан механизам за промоцију овакве комуникације и
акције група које се баве водом и које представљају широки пресек
заједнице према релевантним административним јединицама локалне
администрације.

4.

У оквиру мреже процеса Локалне Агенде 21 локалне заједнице могу
предузети читав скуп мера који укључује:
охрабривање пораста капацитета за штедњу воде и коришћење
кишнице у домаћинствима, јавним зградама и индустрији;
превенцију загађења избегавањем употребе и/или чувања штетних
супстанци на извору и домаћинствима. пољопривреди, индустрији и
сервисном сектору;

Шта Локална Агенда 21 нуди управљању водом у Европи?

Које конкретне акције су могуће?
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смањење загађења животне средине у пољопривреди и индустрији као
и повећани обим сепарације токова отпадних вода и смањење
енергетских захтева;
повећавање доступности јавности и побољшавање квалитета
институција која се баве водом и
охрабривање интегралног приступа управљању локалним водним
ресурсима и њиховим еколошким системима, са посебном пажњом на
заштиту подземних вода, безбедно снабдевање питком водом,
оптимизацју каналисања насеља и заштиту од поплава.
Како укључити јавност?

5.

Напори на подизању нивоа свести и развијању сталног дијалога са
заинтересованим групама осигуравају транспарентност и одговорност.
Укључивање у процесе одлучивања на локалном нивоу, као што је:
процес Локалне Агенде 21,
припрема планова за речни слив,
а кроз
укључивање медија
образовне програме у школама, предузећима за газдовање водоводом и
канализацијом
укључивање невладиних организација
подршку “зеленим” набавкама
помоћ у времену и раду
волонтерске акције
увећава осећај јавности да је стварни власник водних ресурса.

6.

Успех у имплементацији оваквих мера ће, међутим, зависити од разних
других фактора, укључујући постојање адекватних закона, финансијских
структура, техничке опреме и искуства у оперативном раду. То ће такође
захтевати управљање и сарадњу на ширем нивоу слива. Доступност
националних и међународних програма за финансијску подршку и
укљученост невладиних организација и приватног сектора може имати
значајну улогу у иницирању унапређења у управљању водама као и у
повећању нивоа јавне свести.

Који су други фактори неопходни за добро управљање водом у градовима?

Закључци

7.

Локална Агенда 21 представља могућност за креирање информисане
заједнице која је вољна да преузме своју одговорност за одрживо
управљање водним ресурсима
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Кораци који следе

8.

Локалне власти позивају се да искористе своје процесе Локалне Агенде 21
како би се помогло подизању свести о вредности и рањивости водних
ресурса и како би се осигурало одрживо управљање водама. ICLEI ће
убудуће охрабривати овакав развој кроз кампање Локалне Агенде 21 и
Кампању вода. На овај начин покрет Локалне Агенде 21 може постати
снажан промотер одрживог управљања водама, како је то назначено у
Поглављу 21 Агенде 21.

9.

Нова Европска директива о водним мрежама пружа суштински оквир за
одрживо управљање водама у Европској Унији и зељама аксесорима.
Богато искуство Локалне Агенде 21 може помоћи властима у имплементацији овог оквира на локалном нивоу. Савет Европе, Европски парламент
и националне владе позивају се на даљу подршку и финансирање Локалне
Агенде 21 као значајног инструмента за осигутравање одрживог управљања
водама. Тачније речено, од њих се тражи да обезбеде довољна финансијска
средства за одрживо управљање водом, како би се применила нова
Европска директива о водама. На пољу учешћа јавности позива се Европска
заједница и земље чланице да установе званичну радну групу за учешће
јавности у оквиру Стратегије за имплементацију Директиве о водним мрежама у земљама чланицама Европске заједнице, заједно са почетком рада
других радних група. Нудимо да нашим искуством у спровођењу Локалне
Агенде 21 у европским земљама допринесемо раду ове радне групе.
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ПОЗИВ ИЗ
ХАНОВЕРА

Изјава челника локалних власти
Европе и суседних регија на
III Европској конференцији о одрживим градовима,
Хановер, Немачка,
фебруар 2000.

ПРЕАМБУЛА
Ми, 250 градских челника из 36 европских земаља и суседних регија састали смо се
на Хановерској конференцији 2000 (Трећа Европска конференција о одрживим
градовима и насељима) од 9. до 12. фебруара 2000. да размотримо наш напредак у
правцу одрживости наших градова и насеља и да се договоримо о правцу наших
напора на прелазу у 21. век.
Потписујући Повељу европских градова и насеља о одрживости (Алборшка по–
веља) ми смо обавезали наше локалне власти да се ангажују на Локалној Агенди 21
или неким другим процесима планирања одрживог развоја и тако се придружили
Европској кампањи одрживих градова и насеља која је до сада била заједнички
координисана од стране Савета европских градских управа и регија (CEMR),
Еуроградова (EC), Мреже здравих градова Светске здравствене организације
(WHO), Међународног савета за локалне иницијативе у области заштите животне
средине (ICLEI) и Организације уједињених градова (UTO) у сарадњи са Европском
комисијом и њеном Стручном групом за животну средину у градовима.
Укупно 650 представника локалних и регионалних власти из 32 земље широм
Европе обавезали су се на одрживи развој и приступили Кампањи потписујући
Алборшку повељу. Популација која је покривена учесницима Кампање представља
више од 130 милиона европских грађана.
Ми смо прихватили Лисабонски акциони план као оријентацију и изразили потребу
за акцијом декларацијама из градова Турку, Софије, Севиље и Ден Хага. Напредак
постигнут од покретања кампање је значајан и довео је до многих позитивних
промена у нашим градовима и насељима. Наша достигнућа охрабрују на нове акције
и суочавање са многим изазовима који су још пред нама.

ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ ЗА ЛОКАЛНУ АКЦИЈУ У ПРАВЦУ
ОДРЖИВОСТИ

Ми смо уједињени у одговорности за добробит данашњих и будућих
B
1.генерација. Због тога делујемо у циљу постизања веће правичности и
праведности, против сиромаштва и друштвеног подвајања, за здрав живот и здраву

животну средину. Ми вреднујемо и поштујемо разлике у култури, роду, вери и
старости, признавајући да то доприноси друштвеном богатству наших градова.
Ми верујемо да привреда - као низ људских активности које претварају
2.природне ресурсе у добра и услуге, које задовољавају човекове друштвене
потребе - морају постати друштвено праведни и еколошки делотворни, избегавајући
непотребно трошење необновљивих ресурса.
Ми прихватамо подељену одговорност за одрживи развој. Желимо укључити
3.грађане и партнерски радити - са свим нивоима власти и локалним факторима,
укључујући и представнике невладиних организација - према нашој глобалној
визији, а на холистички, интегралан начин.
Ми смо уједињени у нашем заједничком веровању да је мир у свету предуслов
4.за одрживо друштво.

B
B

B

ГРАДСКА УПРАВА
Ми, градски челници преузели смо обавезу за деловање на локалном нивоу са
C
1.глобалном одговорношћу. Ми желимо бити визионари у нашем послу, храбри
у суочавању са изазовима и одговорни у нашим акцијама. Само на такав начин

можемо управљати променама које ће се догодити у досад незабележеном ритму. У
односу на прилике, баријере и изазове које смо идентификовали у анексу овог
Позива, договорили смо се о обавезама које из тога произилазе.
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Ми подржавамо европску интеграцију како би се постигла друштвена и
C
2.економска кохезија уз истовремено придржавање признатих друштвених
стандарда и стандарда заштите животне средине. То је предуслов за одрживе

заједнице и друштво мира. Због тога, поздрављамо проширење Европске уније и
политику Евромедитеранског партнерства.
Ми се суочавамо са озбиљним изазовима: сиромаштво и незапосленост,
3.неадекватно становање и услови рада, загађивање ваздуха, бука и пренасељеност, деградација земљишта и станишта, нестајање водених ресурса. Ми признајемо
двоструки изазов са којим се суочавају градови Средње и Источне Европе који
такође морају пребродити значајне проблеме наслеђене из прошлости. Слепо
прихватање привлачних, али неодрживих модела мора се избећи. Неједнаки приступ
добрима и моћи током фазе транзиције повећао је неједнакост у тим друштвима.
У исто време осећамо одговорност према нашим колегама на југу. Ми желимо
4.ојачати децентрализовану сарадњу са градовима у земљама у развоју и то
посебно у регији Медитерана.
Ми желимо тежити локалним политикама које смањују "еколошке трагове"
5.наше заједнице. Не желимо да наш животни стандард зависи од
искоришћавања људи и природе било где другде. Ми ћемо проверавати сваку акцију
наше локалне власти у односу на наш циљ да бисмо избегли штете или преношење
терета на будуће генерације.
Ми смо идентификовали интегрално градско планирање као компактни развој
6.града кроз рехабилитацију осиромашених градских и индустријских подручја,
редуковано и ефикасније коришћење земљишта и осталих ресурса, управљање
локалним саобраћајем и локалним изворима енергије, као и борбу против друштвене
неједнакости, незапослености и сиромаштва као кључна подручја урбаног управљања у циљу локалне одрживости.
Залагаћемо се за нове могућности које су резултат нових технологија и
7.иновативних концепата услуга, како бисмо учинили наше градове еколошки
ефикаснијим. Бићемо свесни наше куповне моћи на тржишту и користити је да
усмеримо развој према решењима која ће бити прихватљива са друштвеног и са
аспекта животне средине.
Ми се обавезујемо да уведемо индикаторе локалне одрживости, према којима
8.бисмо поставили циљеве, пратили напредак и извештавали о достигнућима.
Скуп добровољно договорених заједничких европских индикатора може послужити
као алат за упоређивање промена широм Европе о напретку који се постиже у
правцу одрживости.
Ми смо преузели обавезу за оснивање и даљи развој регионалних мрежа за
9.промоцију одрживог развоја.
Ми ћемо тражити могућности да помажемо градовима и насељима која се
10.налазе у ванредним околностима као што су катастрофе и последице рата.
Ми, градски челници спремни смо да преузмемо изазове који произилазе из
11.одрживог развоја и да прихватимо град или насеље као одговарајућу целину
која је у стању решавати проблеме на целовит начин. Због тога, локалне власти
треба ојачати у многим земљама, дати им одговарајуће одговорности и овлашћења,
исто као и изворе прихода. Заузврат. локалне власти би требало да прихвате нове
шеме управљања и рада на демократски, транспарентан и активан начин и да се боре
против сваког облика корупције.

C
C
C
C
C
C

C
C
C

НАШ ПОЗИВ
Ми, градски челници из Европе и суседних регија, окупљени на скупу у
D1.Хановеру,
позивамо међународну заједницу:
да осигура јачу подршку за спровођење Агенде 21 и ХАБИТАТ Агенде у
земљама које још нису ангажоване у одрживом развоју.
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да заустави обезвређивање рада и животне средине кроз укључивање дру–
штвених стандарда и стандарда заштите животне средине у међународне и
мултилатералне споразуме о трговини, ублажавајући тиме сиромаштво.
да елиминише дугове кроз програме опраштања.
да охрабри, а не спречава локалну самоуправу и да подржи развој локалне
политике заштите животне средине кроз мултилатералне споразуме.
да осигура одговарајуће фондове за међународно финансирање пројеката
одрживог развоја; конкретно, кроз стварање градских фондова одрживог
развоја у оквиру ГЕФ-а.
Ми, градски челници из Европе и суседних регија, окупљени на скупу у
2.Хановеру, позивамо Европске институције, нарочито Европски парламент,
Веће и Комисију:
да дају виши пропритет одрживом развоју као основи одрживог европског
друштва и да креирају јасну одговорност за проблеме урбаног одрживог
развоја у структури Комисије.
да дају приоритет прихватању оквира сарадње за подршку Кампањи за
одрживе европске градове и насеља, као и да осигурају издашнији
финансијски оквир од онога који је предложен од стране Комисије, те да
прошире њихову примену на више земаља у суседним регијама.
да доследно укључе социјалне факторе и факторе заштите животне сре–
дине у политикама унутрашњег тржишта, релевантној легислативи, прог–
рамима и шемама фондова.
да охрабре и осигурају локално самоуправљање у свим европским
земљама и да поштују принцип субсидијарности у свим акцијама Европске
заједнице.
да развијају, у заједници са са свим удружењима и мрежама локалних
управа, културу партнерства између Европске комисије на једној страни и
локалних власти и њихових асоцијација на другој страни, што одражава
принцип субсидијарности.
да одобравају субвенције и бесповратна средства, нарочито у оквиру
Структуралних фондова локалним и регионалним властима једино под
условом да су задовољени критеријуми одрживости на свим нивоима.
да подржавају делотворне напоре локалне управе у земљама Средње и
Источне Европе, као и у Медитеранским земљама које су изван Европске
уније, на усклађивању са легислативом Европске уније; њих треба
охрабривати кроз награђивање иницијатива, креативности, иновација и
значајног напретка који воде према усклађивању.
да сарађују са локалним, регионалним и националним властима на успос–
тављању доследног оквира управљања за одрживост животне средине на
свим нивоиома.
да стварају партнерске односе и подржавају кампању Европских одрживих
градова и насеља која је заједнички координирана од стране удружења и
мрежа локалних управа, те у сарадњи са Европском комисијом и њиховом
Стручном групом за урбану животну средину.
да уведу таксе на енергију и прекину субвенције ваздушном саобраћају као кључни инструмент интернализирања социјалних трошкова и
трошкова заштите животне средине изазваних коришћењем енергије, и
тако осигурају подстицај за одрживо коришћење енергије и енергетску
ефикасност.
да подрже градску и регионалну међународну сарадњу усмерену ка
одрживости и размени добрих искустава.
да подрже медијску кампању о одрживости која ће имати велики
публицитет, а у сарадњи са свим факторима одрживог развоја.

D

59

да подрже локални ниво у њиховим напорима да прихвате и примене
легислативу Европске заједнице која има утицај на одрживи развој градова
и насеља.
Ми, градски челници из Европе и суседних регија, окупљени на скупу у
3.Хановеру, позивамо националне владе:
да осигурају политичке оквире за подршку локалном одрживом развоју и
посебно да подрже спровођење Агенде 21 и ХАБИТАТ Агенде у земљама
које се још нису довољно ангажовале у одрживом развоју.
да подрже националне кампање за одрживи развој и Локалну Агенду 21.
да додељују субвенције и бесповратна средства локалним и регионалним
властима, посебно на плану развоја и обнове градова, а такође и у
саобраћају, само под условом да се удовољава критеријумима одрживости.
да прихвате свеевропске енергетске таксе, изузев на обновљиве енергетске
ресурсе и на комбинована постројења за производњу топлотне и
електричне енергије.
да признају градове и регионе као важне партнере за међународне развојне
пројекте усмерене ка одрживости.
Ми, градски челници из Европе и суседних регија, окупљени на скупу у
4.Хановеру, позивамо друге локалне челнике у нашим регијама:
да потпишу Повељу европских градова и насеља о одрживости (Алборшка
повеља) и тако се придруже Кампањи одрживих европских градова и
насеља.
да се ангажују у развоју и провођењу планова акције везаних за заштиту
здравља и планова за одрживи развој (ЛА 21) који су између осталог
настали и као резултат Лисабонског акционог плана.
да подрже овај Позив из Хановера на прелазу у 21. век.
да прихвате одговорност и свест за коришћење природних ресурса и
локални квалитет животне средине и уведу системе управљања за локалну
одрживост и деловање у правцу заштите животне средине, као што је
Екобуџет и ЕМАС.
да одржавају ред у својој сопственој кући увођењем политике "зелених"
набавки производа и услуга.
Ми, градски челници из Европе и суседних регија, окупљени на скупу у
5.Хановеру, позивамо остеле учеснике у процесу Локалне Агенде 21:
да подрже Кампању европских одрживих градова и насеља и асоцијације и
мреже које је координирају.
да се ангажују у локалним активностима одрживости и Кампањи.
да подстакну учешће свога града, насеља или региона у Кампањи, ако још
нису потписали Алборшку повељу.
да образовне и истраживачке институције осигурају потребно знање и
методе за све учеснике у процесу Локалне Агенде 21.
Ми, градски челници из Европе и суседних регија, окупљени на скупу у
6.Хановеру, позивамо руководиоце и доносиоце одлука у пословном и финан–
сијском сектору:
да разумеју да изгледи за увећање профита и вредности деоница могу бити
веома угрожени ако одрживи развој градова и добробит грађана као
потрошача нису гарантовани.
да се придруже процесима Локалне Агенде 21 као активни учесници и та–
ко допринесу изградњи одрживих заједница.
да укључе разматрања везана за заштиту животне средине, здравље, си–
гурност и ризик у своје корпоративне стратегије.
да се ангажују у растућем тржишту одрживих производа и услуга и да
профитирају као они који су се међу првима појавили на том тржишту.

D
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ПОЗИВ ИЗ
ЈОХАНЕСБУРГА

Изјава локалних власти света на
Светском самиту о одрживом развоју,
Јоханесбург, Јужноафричка Република,
август 2002.

М
О

и, лидери и представници локалних власти из целог света, сакупљени у
Јоханесбургу, Јужноафричка Република, августа 2002. године, посвећу–
јемо се развоју наше планете и људи на њој.
д 1992. године локалне власти направиле су значајне кораке у правцу
остваривања циљева и тежњи Рио конференције о планети Земљи. Данас
обећавамо да ћемо интензивирати ове локалне напоре у правцу реализације
тежњи и циљева Самита у Јоханесбургу, као и свих постојећих међународних
протокола и декларација, укључујући Агенду 21, Миленијумску декларацију и
Хабитат агенду. Као везивно ткиво иземђу владе и људи, посвећени смо
достизању света са више правде, једнакости и могућности подношења.
весни смо да локалне акције саме по себи неће спасити планету. Због тога
се заузимамо код наших влада, представника међународних организација и
Уједињених нација да унапреде наше капацитете и способности да предузмемо
директни напад на сиромаштво и неразвијеност. Имајући у виду нашу водећу
улогу у овој свеопштој борби, такође се залажемо код ових националних и
међународних тела да учине напоре да оснаже институције организованих
локалних влада. У контексту Африке, позивамо све међународне институције,
укључујући Уједињене нације, да делују у кроз «Ново партнерство за развој
Африке» (NEPAD) како би подржали локалне владе на континенту.
озивамо националне владе да препознају локалне владе као виталну сферу
власти која је највидљивије лице фазе развоја.
озивамо на нове форме глобалне солидарности у којима се уједињују сви
мислећи појединци, организације и сфере власти, како би заједно градили
нову сутрашњицу.
убоко смо сагласни о утицају глобализације на локалном нивоу, посебно у
делу света у развоју и земљама са економијама у транзицији. Били смо
сведоци из прве руке девастирајућих ефеката које су произвели ефекти нашег
међународног система на локалне заједнице и наше локално окружење.
вим позивамо на фундаментално реструктуирање међународних односа
како би се остварила правда и хуманији светски поредак. Верујемо да
постојећа структура светке економије ограничава могућност локалних власти да
испуне свој задатак у развоју. Неадекватан приступ међународном тржишту,
неадекватан глобални трговински режим, неодрживи дугови, смањење нивоа
прекоморске помоћи у развоју и дигитална подвојеност ометају наше напоре да
ауторитарније и хуманије управљамо.
аузимамо се код држава света и представника међународних организација
окупљених у Јоханесбургу 2002. године да поведу рачуна о гласу локалних
влада у свету. Како улазимо у нови миленијум, сагласни смо да треба:
преполовити број људи који немају приступ чистој води и
канализацији;
предузети активне кораке у правцу решавања проблема јавног
здравља, у складу са споразумом WTO/TRIPS;
унапредити доступност модерним енергетским сервисима по разумној
цени;
увећати тржишни приступ добрима из света у развоју;
кретати се у правцу технолошког и партнерства знања у контексту
праведног и доступног режима интелектуалне својине;
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осигурати уједначен приступ квалитетном образовању на свим
нивоима за све.
агласни смо да ове циљеве треба достићи до 2015. године

С
М

и, као локалне власти из целог света, признајемо да наш свет није свет
једнакости, поштења и правде. Ако међународна окупљања као што је ово
буду посвећена прављењу значајне разлике у животима људи, ми – представни–
ци људи – морамо бити храбри и несагласни са прављењем таквих разлика. Ми
признајемо да без политичке сагласности ништа неће бити постигнуто. Због
тога обећавамо нашу непоколебљиву сагласност да се искорени сиромаштво,
коригује дисбаланс између развијеног и света у развоју и из основа промени
облик нашег света. Такође смо сагласни да развијамо веома практичне, реалне
Акционе Планове и да их спроводимо кроз програме Локалне Агенде 21 у
правцу остваривања ових циљева. Позивамо све председнике држава окупљене
у Јоханесбургу следеће недеље да учине исто.
реме за деловање је дошло. Хајде да не пропустимо ову могућност; можда
неће бити друге.

В

ЛОКАЛНА АКЦИЈА 21

Мрежа за имплементацију Локалне Агенде 21 у деценији после Јоханесбурга

Д

есет година после Рио конференције о планети Земљи из 1992. године,
имплементација Агенде 21, Рио конвенција и ХАБИТАТ Агенде одвија се
преспоро, тако да ужас глобалног сиромаштва и поремећаја у животној средини
постаје све више известан. Захтевамо због тога дубоку промену у постојећем
моделу развоја у правцу оног који се заснива на стварној једнакости и дубоком
поштовању процеса у природи. Сагласни смо са Повељом планете Земље и
Принципима из Мелбурна и изјављујемо следеће:
Локалне власти у имплементацији одрживог развоја одређене су да уђу
у деценију убрзане ефективне акције у правцу креирања одрживих
заједница и заштите заједничких светских добара.
Локалне власти ће радити како би обезбедиле способне локалне
економије, праведне и мирне заједнице, екололошки ефикасне градове,
и сигурне и еластичне заједнице које су у стању да одговоре изазовима
осигуравања безбедног и доступног снабдевања водом и заштите
климе, земљишта, биодиверзитета и здравља људи.
Позив локалних власти на Локалну Акцију 21 – мото за убрзавање
имплементације одрживог развоја у деценији која долази после
Светског самита у Јоханесбургу.
Позив локалних власти на Локалну Акцију 21 – мандат локалним
властима да се ангажују у имплементацији локалних агенди и
акционих планова добијен од Светског самита о одрживом развоју.
Позив локалних власти на Локалну Акцију 21 – покрет градова, места
и региона и њихових асоцијација у правцу акције за одрживост.
Локалне власти ће ојачати своје ангажовање на Локалној Агенди 21 и
њену имплементацију у наредној деценији.
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КО МОЖЕ
ПОМОЋИ?

Центар Уједињених нација за људска насеља(HABITAT)
United Nations Centre for Human Settlements (HABITAT Secretariat)
ХАБИТАТ је специјализовани програм УН који помаже владама у формулацији
политике и стратегије у циљу унапређивања услова живљења проширењем могућности
адекватног становања, инфраструктуре и комуналних сервиса за свакога. Такође се бави
и унапређивањем способности влада и локалне самоуправе да мобилишу јавност и
приватне ресурсе како би се унапредили услови заштите животне средине и
продуктивност. Сарађује са осталима агенцијама УН, Светском банком, регионалним
развојним фондовима и банкама, донаторским организацијама, корпорацијама и асоција–
цијама, женским групама и професионалним асоцијацијама. ХАБИТАТ је задужен за
доношење глобалне годишње стратегије унапређења услова становања и за спровођење
Одељка 7 (Промовисање развоја одрживих људских насеља) и Одељка 21 (Управљање
чврстим отпадом и проблеми отпадних вода) Агенде 21. Посебно се бави питањима
земаља у транзицији и активан је и у нашој земљи. Основни документи: ХАБИТАТ
агенда и Истамбулска декларација.
UNCHS (Habitat)
PO Box 30030, Nairobi , Kenya
tel.: 254 2 623225 fax: 254 2 624263/4
e-mail: jochen.eigen@unep.no or
eleanor.cody@unep.no
http://www.unchs.unon.org/unon/unchs/habrief.htm
http://www.undp.org/un/habitat/
Светски програм заштите животне средине за становништво Програма Уједињених
нација за заштиту животне средине (UNEP)
Global Environmental Citizenship (GEC) Programme of the United Nations Environment
Programme (UNEP)
UNEP-ов GEC програм успоставља сарадњу са кључним групама које имају најзначајнију
улогу у друштву да би се афирмисала њихова права у животној средини и обавезе у
области заштите живота на земљи. Програм ствара стратегијска партнерства и мреже и
покреће различите пројекте везане за заштиту животне средине, дистрибуира материјале
и бави се подизањем свести о проблемима заштите животне средине. Заједно са ICLEI
издао је “Водич за планирање Локалне Агенде 21“, а од других издања истиче се
“Предузми акцију, водич у заштити животне средине за тебе и твоју заједницу” и
“Обезбедити храну за све”. Активни у Србији у оквиру канцеларије UNEP-а.
Global Environmental Citizenship
Programme
Attn: Elsa Gutierrez
Boulevard de los Virreyes 155
Col. Lomas Virreyes C.P.11000
Mexico, D.F.
tel: +525- 202 4841 fax: +525- 202 0950
e-mail: egutierrez@rolac.unep.mx
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Организација за економску сарадњу и развој (OECD)
Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)
Основна функција ОЕЦД-а је да анализира урбану, економску, друштвену и политику
заштите животне средине и да централним владама понуди политичке препоруке и помоћ
у решавању проблема кроз националне и локалне акције. Активни су у изради
истраживања и анализа, као и у организацији тематских конференција. Кроз Програм за
урбане послове (Urban Affairs’ Programme) представили су бројне анализе случајева, а
посебан допринос је дао програм “Еколошки град - нове политике за одрживи урбани
развој (1995) ”. Активни су у Србији.
CONTACT OECD
Attn: Josef Konvitz
Head of the Urban Affairs Division
Territorial Development Service (TDS)
2 rue André-Pascal
F-75775 Paris Cedex 16, France
tel.: +33-1-45249747 fax: +33-1-45241668
e-mail: Josef.Konvitz@oecd.org
http://www.oecd.org/tds
Светска здравствена организација - Пројекат здрави градови
World Health Organization – Healthy Cities Project
Заједно са Европском кампањом одрживих градова и насеља Пројекат здравих градова
развија Акционе планове урбаног одрживог развоја и заштите здравља за европске
градове. Издаје Водиче за израду Акционих планова заштите здравља и публикације
везане за ову материју. Обухвата мрежу од преко 500 градова у Европи и преко 300 у
ваневропским земљама.
WHO Healthy Cities
Attn: Charles Price
Project Office for Europe
Scherfigsvej 8
DK-2100 Copenhagen, Denmark
tel.: 45 39 17 14 91 fax: 45 39 17 18 60 email: ats@who.dk
http://www.who.dk/tech/hcp/index.htm
http://www.who.dk/tech/hcp/eurosust.htm
Међународни савет за локалне иницијативе из области заштите животне средине
International Council for Local Environmental Initiatives - ICLEI
Мисија ICLEI је да изграђује и сервисира покрете локалних власти широм света како би
се достигла видљива унапређења глобалних услова заштите животне средине кроз
кумулативне локалне акције. Кео међународна агенција локалних власти у области
заштите животне средине, ICLEI подржава ове покрете кроз подршку националних
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организација локалних власти у промоцији одрживог развоја. Ова организација иницира
пројекте и кампање међу локалним властима како би се развиле и имплементирале нове
солуције за проблеме у животној средини и у потребама развоја. Од њеног формирања
1990. године, организацији је до данас приступило преко 400 градова и асоцијација
општина и реализован је велики број програма. Од наших градова члан ICLEI је Ниш.
World Secretariat ICLEI
City Hall
West Tower 16th floor
Toronto, Ontario
M5H 2N2 Canada
tel.: +1 416392 1478
fax: +1 416392 1478
e-mail: iclei@iclei.org
http://www.iclei.org
Регионални центар за заштиту животне средине за Централну и Источну Европу
Regional Environmental Center for Central and East Europe - REC
Регионални центар за заштиту животне средине за Централну и Источну Европу је
непрофитна организација чија је мисија асистирање у решавању проблема заштите
животне средине у земљама Централне и Источне Европе. Центар испуњава своју мисију
кроз охрабривање сарадње невладиних организација, влада и пословног сектора,
подршку слободној размени информација и промоцију учешћа јавности у одлучивању о
питањима заштите животне средине. Центар је основан 1990. године од стране САД,
Европске Комисије и владе Мађарске. До данас је центру приступило 27 земаља
(укључујући и Југославију). Центар се бави консултативним и едукативним
активностима везаним за иницирање и доношење Локалних акционих планова заштите
животне средине (LEAP). Централа REC-а налази се у Сентандреји (Мађарска), а у
Београду постоји Канцеларија REC-а за Србију и Црну Гору.

REC Head Office
2000 Szentendre
Ady Endre út 9-11
Hungary
Tel: (36-26) 504-000
Fax: (36-26) 311-294
E-mail: info@rec.org

REC Office Yugoslavia
Palata Beograd, Masarikova 5/XVII,
Office 1703
11000 Belgrade, Yugoslavia
Tel: (381-11) 306-1715,
306-1716, 306-1717
Fax: (381-11) 306-1726
E-mail: office@recyu.org

www.rec.org

www.recyu.org
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ЈОШ НЕКОЛИКО КОРИСНИХ ЛИНКОВА
Association for Environment Conscious Building
http://members.aol.com/buildgreen/index.htm
Center of Excellence for Sustainable Development
http://www.sustainable.doe.gov
Chattanooga Sustainability Page
http://bertha.chattanooga.net/SUSTAIN/
Eco Buildings
http://www.lib.se/~lg/ecobuild.htm
Intentional Communities
http://www.wel.com/user/cmty/in/about.html
International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)
(International Secretariat, Canada)
http://www.iclei.org.
International Institute for Sustainable Development (IISD)
http://iisd1/iisd.ca/
President’s Council on Sustainable Development (PCSD)
http://www.whitehouse.gov/WH/EOP /pcsd/index.html
Renewable Energy & Sustainable Technology (CREST)
http://solstice.crest.org
Resource Renewal Institute (RRI)
http://www.rri.org/RRI
Sustainable Communities Information
http://www.cfn.cs.dal.ca/Environment/SCN/SCN_home.html
Sustainable Communities Network
http://www.sustainable.org/
Sustainable Communities Resource Package (SRCP)
http://www.web.net/ortee/scrp/
Sustainable Seattle
http://www.scn.org/sustainable/susthome.html
Urban Ecology
http://www.best.com/~schmitty/ueindex.shtml
World Center for Community Excellence
http://moose.erie.net/~chamber/wcce.html
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