Nezisková organizácia pre trvalo udržateľný život, občianske aktivity a rozvoj demokracie v piešťanskom regióne

Dôležité kontakty:

Agenda 21

Rada vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02/ 572 951 11, fax: 02/ 524 975 95
web: www.government.gov.sk, e-mail: urad@vlada.gov.sk

Predstavuje najrozsiahlejší, najobsažnejší a najinštruktážnejší z dokumentov, prijatých na konferencii UNCED v Rio de Janeiro. Názov má vyjadrovať, že ide o agendu pre 21. storočie. Podrobne rozpracúva a do
akčnej roviny premieta zásady obsiahnuté v Rio deklarácii. Agenda 21
sa považuje za prvý celosvetový dokument o uplatňovaní trvalo udržateľného rozvoja v rôznych sférach a na rôznych hierarchických úrovniach.

Regionálne environmentálne centrum SLOVENSKO (REC)
Vysoká 18, 811 06 Bratislava
tel.: 02 / 526 329 42, fax: 02 / 529 642 08
web: www.rec.sk, e-mail: rec@changenet.sk
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike
STUŽ/SR
Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava 1
tel./fax: 02 / 544 106 47
web: www.stuz.sk, e-mail: stuz@nextra.sk
VOKA
vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
Námestie Štefana Moyzesa 4, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 / 415 16 91-2, fax 048 / 415 16 93
web: www.voka.sk, e-mail: voka@voka.sk
MVO Ľudia a voda
Čermeľská cesta 24, 040 01 Košice
tel./fax: 055 / 799 88 06 - 08
web: www.changenet.sk/ludiaavoda, e-mail: mvolav@changenet.sk
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Zemplínska 15/A 2, 040 01 Košice
tel./fax: 055 / 728 88 56 -8,
web: www.etp.sk, e-mail: etp@ke.etp.sk
Vidiecky komunitný fond, n. f.
Nám. Š. Moyzesa 4, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 / 415 16 91
web: www.vkf.sk
ProPolis, n.o.
Nezisková organizácia pre trvalo udržateľný život, občianske aktivity
a rozvoj demokracie v piešťanskom regióne
Hlboká 16, 921 01 Piešťany
web: www.propolis.sk
e-mail:propolis@propolis.sk
A-projekt n. o.
Moyzesova 176, 033 01 Liptovský Hrádok
tel./fax: 044 / 522 12 14
web: www.aprojekt.sk, e-mail: aprojekt@aprojekt.sk

Pozostáva zo 40 kapitol, rozdelených do častí venovaných sociálnej
a ekonomickej dimenzii, ochrane zdrojov a hospodáreniu s nimi, posilňovaniu úlohy hlavných skupín spoločnosti a realizačným prostriedkom. Jednotlivé programové oblasti Agendy 21 sa ďalej vnútorne členia
na podkapitoly venované spravidla východiskovej situácii, navrhovaným
cieľom a činnostiam, ako aj odporúčaným spôsobom realizácie, vrátane
ich finacovania. Ako sa zdôrazňuje v Preambule Agendy 21, tento dokument je vyjadrením celosvetového konsenzu a zodpovednosti prijatej
na najvyššej úrovni za životné prostredie a rozvoj. Ako sa však vzápätí
konštatuje, za úspešnú realizáciu Agendy 21 zodpovedajú predovšetkým
jednotlivé vlády za podpory medzinárodného spoločenstva na čele s OSN.
Rámec pre implementáciu Agendy 21 majú predstavovať príslušné národné stratégie, plány, politiky a postupy. Národné i medzinárodné inštitúcie by mali v zmysle Agendy 21 vytvárať podmienky na čo najširšiu účasť
verejnosti a na aktívne zapojenie mimovládnych organizácií a ďalších
hlavných skupín verejnosti do procesu praktického uplatňovania odporúčaní Agendy 21, ako aj princípov a kritérií trvalo udržateľného rozvoja.

Miestna Agenda 21
(ďalej MA 21) je program trvalo udržateľného rozvoja pre 21. storočie, ktorý predstavuje súbor vzájomne sa podporujúcich komunitných
aktivít pre obec alebo mikroregión. MA 21 sa prvýkrát spomína v kapitole 28 Agendy 21, dokumentu OSN, ktorý bol prijatý v júni 1992 v Rio
de Janeiro na Konferencii o životnom prostredí a rozvoji za účasti 178
krajín sveta, vrátane Slovenska.
l predstavuje dlhodobý tvorivý proces, v ktorom samosprávy obcí,
miest a mikroregiónov spolupracujú v partnerskom vzťahu s ostatnými
hlavnými skupinami spoločnosti. Jedným z cieľov je vytvoriť akčný plán
uplatňovania TUR na miestnej úrovni
l je efektívnym nástrojom na dosiahnutie TUR, pretože sa zakladá na
reálnej práci a dobrej znalosti miestnych pomerov

Občianske združenie ArTUR
Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj
H. Meličkovej 12, 841 05 Bratislava
e-mail: artur@changenet.sk

l jej dlhodobým cieľom by malo byť dosiahnutie TUR pre obec alebo
mikroregión a pochopenie globálneho významu miestnych rozhodnutí

PČOLA - Regionálna environmentálna agentúra
Levočská 1/229, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: 052 / 432 10 90, 0915 173 730, 0915 324 539
web: www.pcola.speciales.sk, e-mail: pcola@sinet.sk

l pri uplatňovaní MA 21 sa vychádza zo zásad robiť viac, avšak postupnými krokmi, používať viac zručnosti ako zdroje, byť menej náročný
na spotrebu materiálu a pritom náročnejší na lepšie životné prostredie a
kvalitu života

SLOVENSKO A AGENDA 21
Nezisková organizácia pre trvalo udržateľný život, občianske aktivity a rozvoj demokracie v piešťanskom regióne

Vydal: ProPolis v spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch
Kontakt: ProPolis, n.o., Hlboká 16, 921 01 Piešťany
web: www.propolis.sk, e-mail: propolis@propolis.sk
Mestská knižnica, Školská 19, 921 01 Piešťany
tel.:033 / 772 59 82
web: www.kniznica.sk, e-mail: kniznica@kios.sk
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Projekt ”Podpora trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike” bol pokračovaním predchádzajúcej spolupráce troch organizácií (Rozvojového programu Organizácie spojených národov - United
Nation Development Programme - UNDP, Ministerstva životného prostredia SR a Regionálneho environmentálneho centra Slovensko) z rokov 1997-1998. Išlo o projekt „Capacity 21“ zameraný na vybudovanie
siete odborníkov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
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s cieľom realizácie princípov trvalo udržateľného rozvoja v SR a cieľov
vyplývajúcich zo záväzkov prijatých na Konferencii OSN o životnom
prostredí a rozvoji UNCED (Rio de Janeiro) v roku 1992.
Minister životného prostredia SR László Miklós a Josyanne Chapelier,
riaditeľka divízie UNDP pre krajiny strednej a východnej Európy a bývalé štáty Sovietskeho zväzu spoločne podpísali dňa 23. novembra 1998
dohodu o realizácii projektu ”Podpora trvalo udržateľného rozvoja
v Slovenskej republike”.
Projekt sa realizoval v rokoch 1999-2001 s finančnou podporou UNDP
v celkovom objeme viac ako 450 tis. USD a doplnkovými zdrojmi z
rozpočtu MŽP SR v sume 1,2 mil. Sk. Garantom projektu bolo MŽP
SR a jeho realizátorom Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy (REC Slovensko), ktoré bolo oslovené na základe predchádzajúcich skúseností s riadením projektov
zameraných na trvalo udržateľný rozvoj na miestnej úrovni.

TUR

Ako vyplýva z názvu projektu, jeho hlavným cieľom bola predovšetkým
podpora trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike ako neustále prebiehajúceho procesu, do ktorého by sa mali zapojiť všetky
skupiny spoločnosti. Projekt mal 3 základné časti:
1. Vypracovanie Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenska.
2. Vypracovanie modelovej regionálnej Agendy 21 vo vybranom
regióne Slovenska.
3. Program malých grantov pre mimovládne organizácie a samosprávy
na podporu rozvoja aktivít zameraných na trvalo udržateľný rozvoj.
Rada vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj je poradným a koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na uplatňovanie Agendy 21,
zásad TUR a vyhodnocovanie ukazovateľov TUR na celoštátnej úrovni.

Úlohou Rady vlády je:
l koordinovať činnosti ministerstiev, ústredných orgánov štátnej
správy a KÚ pri uplatňovaní Agendy 21, zásad TUR a vyhodnocovaní
ukazovateľov TUR
l posudzovať previazanosť stratégií, koncepcií, odvetvových
a regionálnych programov zo sociálnych, ekonomických
a environmentálnych hľadísk
l prerokúvať závery procesu posudzovania vplyvov zásadných
rozvojových koncepcií (v rôznych oblastiach), ako aj územno plánovacej dokumentácie veľkých územných celkov a vybraných
miest na životné prostredie a vyjadrovať sa k ich hodnoteniu
l prerokúvať návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré
môžu mať nepriaznivý vplyv na ŽP
l posudzovať vyhodnotenia ukazovateľov TUR v gescii jednotlivých
rezortov a prerokovávať Správu o implementácii Agendy 21 v SR
l pomáhať vláde SR uplatňovať Agendu 21 a zásady TUR
v medzinárodnom kontexte
l koordinovať aktivity SR vo väzbe na Komisiu OSN pre TUR a ďalšie
orgány OSN
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Trvalo udržateľný rozvoj je taký rozvoj ľudskej
spoločnosti, ktorý dokáže naplniť potreby súčasnej
generácie bez toho, aby ohrozil splnenie potrieb
generácií nasledujúcich.

V súčasnosti sa dostávame do fázy, keď problémom spoločnosti je rešpektovanie zásad dôstojného života pre budúce generácie.
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako budú žiť naši potomkovia o
50 – 80 rokov? Na akých autách budú jazdiť, aké pracie prostriedky používať, aké potraviny konzumovať? Ak pouvažujeme nad tým,
ako rýchlo náš rozvoj napreduje, sotva si vieme predstaviť, čo lepšie,
dokonalejšie bude o niekoľko desaťročí.
Treba si však uvedomiť, že na výrobu niečoho nového treba materiál,
ktorý pochádza z prírodného zdroja.
Dnes tieto zdroje máme, a preto nezmyselne vyrábame podľa vzorca.

,,STARÉ ODÍDE A PRÍDE NOVÉ“
V súčasnosti je už široko akceptovaný fakt, že rozvoj ľudstva nemožnostotožňovať len s predstavou ekonomického rastu, ale že musí
smerovať k naplneniu významných sociálnych cieľov (redukcia chudoby, zlepšenie kvality života, zlepšenie príležitostí na kvalitnejšie
vzdelanie, zdravie atď.), čo vyžaduje celostný prístup k rozvoju (riadenie vzájomných vzťahov medzi prírodnými a ľudskými, odvetvovými
i štrukturálnymi aspektmi rozvoja na všetkých úrovniach).
Za takýto koncept sa začína stále viac považovať trvalo udržateľný rozvoj ako možné východisko riešenia nepriaznivých dôsledkov
globálnych trendov vývoja spoločnosti a ich negatívnych vplyvov na
prírodu. Zdôrazňuje sa potreba založiť túto koncepciu na zdravých ekosystémoch, silnej ekonomike a fungujúcej sociálnej sfére.
Jedným z dôsledkov je aj vznik, vývoj a medzinárodné uplatňovanie
koncepcie trvalo udržateľného rozvoja. Prelom 60.-70. rokov 20. storočia predstavuje historický medzník prakticky vo všetkých oblastiach
vývoja ľudského spoločenstva. Čoraz viac sa rozširuje poznanie, že
neobmedzený, resp. nekontrolovaný rast akéhokoľvek typu (populácie, výroby, spotreby, znečistenia a pod.) nie je udržateľný v prostredí
reálne existujúcich obmedzených zdrojov - model industriálnej civilizácie je preto potrebné nahradiť iným - trvalejšou a spravodlivejšou
rozvojovou koncepciou. Najznámejšou a asi najpoužívanejšou je definícia TUR podľa správy Naša spoločná budúcnosť: Trvalo udržateľný
rozvoj je taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných
generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich generácií
na uspokojovanie ich potrieb. (Brundtlandt et al., 1987)
Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným
i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov (§ 6 zákona č. 17/1992 Zb.
o životnom prostredí).
Trvalo udržateľný rozvoj je cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný
a synergický proces ovplyvňujúci všetky oblasti života (duchovná, sociálna, ekonomická, environmentálna a inštitucionálna), odohrávajúci
sa na viacerých úrovniach (miestna, regionálna, národná, medzinárodná) a smerujúci prostredníctvom uplatňovania praktických nástrojov
a inštitúcií k takému modelu fungovania spoločnosti, ktorý kvalitne
uspokojuje materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí,
pričom rešpektuje hodnoty prírody a neprekračuje medze únosnej
zaťažiteľnosti (kapacity) prírody, resp. krajiny a jej zdrojov. (Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, 2000)
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Deklarácia z Ria o životnom prostredí a rozvoji
Svetová verejnosť znepokojená neudržateľným vývojom iniciovala
stretnutie ,,všetkých na Zemi“. Toto stretnutie SUMMIT ZEME sa konalo v Rio de Janeiro v roku 1992. Po prvýkrát tu zaznela formulácia
„UCHOVAŤ PRÍRODNÉ DEDIČSTVO NAŠIM GENERÁCIÁM“
a definícia zásad TUR.
Zásada 1
Ľudské bytosti stoja v centre záujmu o trvalo udržateľný rozvoj. Majú
právo na zdravý a produktívny život, ktorý je v súlade s prírodou.
Zásada 2
V súlade s Chartou OSN a so zásadami medzinárodného práva majú
štáty plné právo využívať svoje vlastné zdroje v zhode s vlastnou environmentálnou a rozvojovou politikou a zároveň sú zodpovedné za
to, aby činnosti, ktoré spadajú pod ich jurisdikciu alebo kontrolu,
nepoškodzovali životné prostredie iných štátov alebo území, ktoré
nespadajú pod ich štátnu jurisdikciu.
Zásada 3
Právo na rozvoj musí byť naplánované tak, aby zodpovedalo rozvojovým a environmentálnym potrebám súčasných a budúcich generácií.
Zásada 4
V záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja musí ochrana životného prostredia tvoriť integrálnu súčasť procesu rozvoja a nemôže byť
chápaná izolovane.
Zásada 5
Všetky štáty a všetky národy sú povinné spolupracovať na základnej
úlohe - odstránení chudoby, čo je neodmysliteľný predpoklad trvalo
udržateľného rozvoja, a to tak, aby sa zmenšovali rozdiely v životnej
úrovni a aby sa viac vychádzalo v ústrety potrebám väčšiny ľudí na svete.
Zásada 6
Osobitnú pozornosť treba venovať zvláštnemu postaveniu a potrebám rozvojových krajín, predovšetkým tým najmenej rozvinutým
a z environmentálneho hľadiska najzraniteľnejším. Medzinárodné environmentálne a rozvojové akcie by zároveň mali zodpovedať záujmom
a potrebám všetkých krajín.
Zásada 7
Štáty sú povinné spolupracovať v duchu globálneho partnerstva tak,
aby bolo možné zachovať, chrániť a obnovovať zdravie a integritu ekosystémov na zemi. Vzhľadom na odlišnú mieru, ktorou štáty prispievajú
ku globálnej degradácii životného prostredia, majú tieto štáty spoločnú,
ale diferencovanú zodpovednosť. Vyspelé krajiny by si mali uvedomiť
svoju zodpovednosť za zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja,
vzhľadom na tlaky, ktoré ich spoločnosti vyvíjajú na globálne životné prostredie a na technológie a finančné zdroje, ktorými disponujú.
Zásada 8
Aby sa dosiahol trvalo udržateľný rozvoj a lepšia kvalita života pre
všetkých ľudí, štáty by mali zredukovať a eliminovať neudržateľné
modelové výroby a spotreby a uplatňovať vhodné demografické
opatrenia.
Zásada 9
Štáty by mali spolupracovať tak, aby posilnili svoje vlastné schopnosti
dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj, najmä zlepšením vzájomného porozumenia formou výmeny vedeckých a technologických poznatkov a
dôrazom na zvyšovanie úrovne rozvoja, prispôsobovania, rozširovania
a transferu technológií, vrátane najnovších a inovovaných technológií.
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Zásada 10
Otázky životného prostredia sa najlepšie riešia za účasti všetkých
zainteresovaných občanov na príslušných úrovniach. Na národnej
úrovni musí mať každý jednotlivec riadny prístup k informáciam o
životnom prostredí, ktorými disponujú úrady, vrátane informácií o
nebezpečných látkach a činnostiach v spoločenstve, taktiež musí
mať možnosť podieľať sa na rozhodovacom procese. Štáty sú povinné uľahčiť a vytvárať podmienky rozvoju vedomia a účasti verejností
i tým, že sprístupnia v širokom meradle informácie a zabezpečia efektívny prístup k právnym a administratívnym aktom, ako aj vyrovnanie
a odškodnenie.
Zásada 11
Štáty sú povinné vytvoriť účinné environmentálne právo. Environmentálne normy, ciele a priority riadenia starostlivosti o životné prostredie by mali odrážať tie súvislosti životného prostredia a rozvoja,
ku ktorým sa vzťahujú. Normy používané v jedných krajinách nemusia byť vhodné pre iné krajiny, predovšetkým pre rozvojové krajiny,
lebo im môžu spôsobiť nečakané ekonomické a sociálne výdavky.
Zásada 12
Štáty by mali spolupracovať s cieľom vytvoriť podporný a otvorený
medzinárodný ekonomický poriadok, ktorý by viedol vo všetkých
krajinách k ekonomickému rastu a trvalo udržateľnému rozvoju, a
tým by umožnil lepšie riešenie problémov degradácie životného prostredia. Environmentálne cielené opatrenia v obchodnej politike by
nemali byť prostriedkom svojvoľnej alebo neoprávnenej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania medzinárodného obchodu. Treba
sa vyhýbať jednostranným akciám, ktorých cieľom je vysporiadať sa
s environmentálnymi dopadmi, ktoré sú mimo jurisdikcie krajiny dovozu. Environmentálne opatrenia riešiace globálne environmentálne
problémy alebo problémy presahujúce hranice štátov by mali byť v
rámci možností prijímané na základe medzinárodného konsenzu.
Zásada 13
Štáty sú povinné vytvoriť vlastný právny systém týkajúci sa záväzkov a náhrad poskytovaných obetiam znečistenia alebo iných environmentálnych škôd. Štáty takisto musia urýchlene a rozhodnejším
spôsobom spolupracovať na ďalšom rozvíjaní medzinárodného práva týkajúceho sa záväzkov a náhrad za negatívne účinky environmentálnych škôd, spôsobených oblastiam mimo jurisdikcie týchto
štátov aktivitami realizovanými v rámci ich vlastnej jurisdikcie alebo
kontroly.
Zásada 14
Štáty by mali rozvíjať účinnú spoluprácu s cieľom sťažiť alebo zabrániť premiestňovaniu a prenosu aktivít a látok, ktoré spôsobujú vážne
enrivonmentálne škody, alebo sú považované za škodlivé ľudskému
zdraviu.
Zásada 15
Podľa svojich schopností sú štáty povinné za účelom ochrany životného prostredia prijímať preventívne opatrenia. Tam, kde hrozí vážna alebo nenapraviteľná škoda, nesmie nedostatok vedeckej istoty
spôsobiť odklad účinných opatrení, ktoré môžu zabrániť poškodeniu
životného prostredia.
Zásada 16
Štátne úrady by sa mali usilovať o to, aby výdavky na životné prostredie brali do úvahy medzinárodné súvislosti, aby boli využívané
ekonomické nástroje a dodržovalo sa pravidlo, že náklady súvisiace
so znečistením má v zásade niesť znečisťovateľ; pritom by sa mal brať
ohľad na verejný záujem a nemali by byť narušované medzinárodné
obchodné vzťahy a investičné aktivity.
Zásada 17
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) ako nástroj uplatňovaný na celoštátnej úrovni musí sa aplikovať na tie navrhované aktivity, ktoré by pravdepodobne mohli mať závažný negatívny dopad na
životné prostredie a ktoré sú predmetom rozhodovania príslušných
štátnych orgánov.
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Zásada 18
Štáty sú povinné okamžite upozorniť druhé štáty na akúkoľvek prírodnú katastrofu alebo iné ohrozenie, ktoré by pravdepodobne
mohlo vyvolať náhle škodlivé účinky na životné prostredie týchto
štátov. Medzinárodné spoločenstvo musí vynaložiť všetko úsilie, aby
pomohlo takto postihnutým krajinám.
Zásada 19
Štáty sú povinné vopred a včas upovedomiť a objektívne informovať druhé, potenciálne postihnuté štáty o aktivitách, ktoré môžu
mať závažné negatívne environmentálne účinky presahujúce hranice
štátov a musia s týmto štáty včas a v dobrej viere vec konzultovať.
Zásada 20
Ženy zohrávajú dôležitú úlohu v starostlivosti o životné prostredie
a v rozvoji. Ich plné uplatnenie je teda zásadnou podmienkou na
dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja.
Zásada 21
Tvorivé schopnosti, ideály a odvaha mladých ľudí na celom svete by
sa mali zmobilizovať s cieľom vytvoriť globálne partnerstvo, ktoré by
umožnilo dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a zabezpečenie
lepšej budúcnosti pre všetkých ľudí.
Zásada 22
Domorodé obyvateľstvo a jeho spoločenstvá a ďalšie miestne spoločenstvá hrajú vďaka svojím znalostiam a tradičným zvyklostiam dôležitú úlohu v starostlivosti o životné prostredie. Štáty by mali uznávať
a podporovať ich identitu, kultúru a záujmy a umožniť im zapojiť sa
do úsilia o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja.
Zásada 23
Životné prostredie a prírodné zdroje utlačovaných, ovládaných
a okupovaných národov musia byť chránené.
Zásada 24
Vojnové aktivity sú pre trvalo udržateľný rozvoj nevyhnutne deštruktívne, štáty preto musia aj v období ozbrojených konfliktov rešpektovať
medzinárodné právo zabezpečujúce ochranu životného prostredia
a v prípade potreby spolupracovať na jeho ďalšom rozvoji.
Zásada 25
Mier, rozvoj a ochrana životného prostredia sú navzájom závislé
a neoddeliteľné.
Zásada 26
Štáty musia riešiť všetky svoje spory týkajúce sa životného prostredia
mierovou cestou a vhodnými prostriedkami v súlade s Chartou OSN.
Zásada 27
Štáty a národy musia v dobrej viere a v duchu partnerstva spolupracovať na plnení zásad zakotvených v tejto Deklarácii a na ďalšom
rozvíjaní medzinárodného práva v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.
Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu
V dňoch 26. augusta – 4. septembra 2002 sa v Johannesburgu
na 2. Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji stretli desiatky
tisíc účastníkov, vrátane hláv štátov vlád, národných delegátov a lídrov mimovládnych organizácií, podnikateľov a ďalších hlavných skupín spoločnosti, aby spoločne upriamili pozornosť sveta na nutnosť
riešenia dôležitých výziev.
Najdôležitejšou témou summitu bolo zlepšenie kvality života a ochrana prírodných zdrojov vo svete, ktorý sa potýka s rastúcou populáciou
a rastúcimi nárokmi na potraviny, vodu, bývanie, infraštruktúru, energiu,
zdravotnústarostlivosť a ekonomickú bezpečnosť.
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