
 

 

 

Pravično in pošteno zeleno gospodarstvo 

Pričakovanja Greenpeacea glede konference Združenih narodov o trajnostnem 

razvoju v Rio de Janeiru, 20 - 22 junija 2012. 

Skoraj dvajset let po svetovnem vrhu v Rio de Janeiru smo priča paradoksu: Vemo, da so rešitve 

mogoče in si jih lahko privoščimo, da se vlaganja v čisto tehnologijo povečujejo in da lahko 

zaustavimo izsekavanje gozdov in zagotovimo hrano za vse, če je vladam to v interesu. Vemo pa 

tudi, da razvoj tako Severa kot tudi Juga ostaja še vedno daleč od zdržnega. 

Kljub konvencijam iz Ria in stotinam drugih večstranskih sporazumov o trajnostnem razvoju se 

črpanje virov povečuje, podnebne spremembe postajajo vse bolj neobvladljive, vode je vse manj, v 

oceanih veljajo izredne razmere, izsekavanje gozda uničuje vire preživljanja, vse več je onesnaženja 

s strupi, mi pa igramo ruleto s svetovnim sistemom prehrane z vnašanjem genetsko spremenjenih 

poljščin. Vlade držav so v zadnjih desetletjih ogromno govorile o trajnostnem razvoju, hkrati pa še 

naprej spodbujale uničenje okolja in družbe z okoli milijardo dolarjev vrednimi subvencijami letno, ki 

zajemajo vse od fosilnih goriv do gnojil in ribolova. Onesnaževalcem iz gospodarstva in uničujočim 

industrijam je dovoljeno ustvarjati dobiček s prekomernim izkoriščanjem virov, medtem ko ceno 

plačujejo ljudje z izgubo zdravja, domov in virov preživljanja. Vlade rešujejo pohlepne banke, ne 

uspe pa jim zbrati sredstev in paketov pomoči za rešitev planeta in njegovih revnih prebivalcev. 

Treba je jasno povedati: vlade držav po Riu niso uspele izpolniti obljub. Vendar pa za to niso krive 

izključno same: preveč podjetij zavira trajnostni razvoj. Podjetje Asia Pulp and Paper je spodkopalo 

učinkovito zaščito gozdov v Indoneziji, medtem ko se je Volkswagen boril proti predpisom za 

zaščito podnebja, ki jih potrebujemo v Evropi in ZDA, če naštejemo le dva primera. Finančni 

industriji je uspelo, da za njene slabe odločitve plačujejo davkoplačevalci, vladam pa preprečuje 

učinkovito urejanje globalnega denarnega trga. 

Vlade držav bodo med pripravami na vrnitev v Rio de Janeiro v 2012 deležne obilo (upravičenega) 

cinizma glede trajnostnega razvoja in prelomljenih obljub iz leta 1992. Ljudje bodo preverjali, ali je 

“Zeleno gospodarstvo v kontekstu trajnostnega razvoja” zgolj nova pretveza za nadaljevanje 

dosedanje prakse, ali pa se bo prelevilo v množično zahtevo, da končno pride do potrebne 

preobrazbe. 

Pošteno in zeleno gospodarstvo je dosegljivo. Vendar zahteva ukrepanje. Treba je spodbujati 

trajnostno obnašanje. Bolj kot vse drugo pa je nujno, da vlade odločno prekinejo z netrajnostnim 

obnašanjem. Gospodarstvo, ki temelji na jedrski energiji, nafti in premogu, genetskem inženiringu, 

strupenih kemikalijah ali prekomernem izkoriščanju gozdov in morja, ne bo nikoli trajnostno ali 



 

zeleno. V nasprotju s tem pa je pošteno zeleno gospodarstvo tisto, ki zagotavlja trajnostne vire 

preživljanja za vse, ob tem pa v celoti spoštuje ekološke meje – meje našega planeta. Pri resnično 

zelenem gospodarstvu bo gospodarstvo mehanizem za izpolnitev družbenih ciljev, gospodarska 

rast pa ne bo več sama sebi namen in končni cilj. 

Preobrazba še vedno poteka prepočasi, dobra novica pa je, da se je že izkazala za uspešno. 

Brazilija je dokazala, da je možno zmanjšati stopnje izsekavanja gozdov z učinkovitim upravljanjem 

in dobrim gospodarjenjem: izsekavanje gozda v brazilskem delu Amazonije se je vsako leto 

zmanjševalo in je leta 2011 doseglo najnižjo stopnjo nasploh. Vendar je letos nadzorni sistem 

brazilske vlade zasledil 37% povečanje izsekavanja gozda v zvezni državi Mato Grosso glede na 

leto 2010, kar je bila posledica težnje po spremembi gozdarskega kodeksa, glavnega brazilskega 

zakona za zaščito gozdov. Sprememba bi povzročila pomilostitev za pretekla kazniva dejanja zoper 

gozdove, kar bi spodbudilo protizakonita dejanja v sedanjosti in privedlo do povečanja izsekavanja 

gozda še pred spremembo zakona. Brazilija se mora odločiti, ali želi veljati za državo, ki kaže pot k 

trajnostni blaginji in ničelnemu izsekavanju gozda, ali za državo, ki je dokazala, da se izsekavanje da 

zaustaviti, a ji to ni uspelo, ker je podlegla kratkotrajnim posebnim interesom. 

Energetski sektor, temeljni sestavni del vsakega zelenega gospodarstva, se že spreminja. V Nemčiji 

je bilo na primer v zadnjem desetletju od celotne napeljane energetske zmogljivosti kar 81% iz 

obnovljivih virov. Scenarij Energetske revolucije (The Energy Revolution scenario1), ki ga je 

Greenpeace razvil v sodelovanju s poslovnimi partnerji, kaže, da lahko v svetovnem merilu 

dostavimo energijo več ljudem, še posebej revnim v državah v razvoju, do leta 2050 zmanjšamo 

izpuste za več kot 80 % - in ob tem ustvarimo več delovnih mest z vlaganjem v energetsko 

učinkovitost in obnovljive vire namesto v fosilna goriva in jedrsko energijo. Z izvajanjem Energetske 

revolucije lahko vlade podjetjem pomagajo ustvariti 3,2 milijona več delovnih mest do leta 2030 

samo v sektorju svetovne oskrbe z energijo. V Južnoafriški republiki bi lahko do leta 2030 

neposredno ustvarili 149.000 delovnih mest, kar je 38.000 več, kot predvideva trenutni vladni načrt. 

 

Program za 2012 

Končno besedilo, sprejeto v Riu leta 2012, ne sme biti prepis Deklaracije iz Ria ali Agende 21. 

Namesto tega si je treba pošteno razjasniti, kje smo z obstoječimi zavezami in kdo je odgovoren za 

njihovo neizpolnitev. To mora vključevati obravnavo prekomernega povečanja korporativne moči, ki 

mu je svet priča od Ria 1992 dalje. V celoti je treba priznati omejitve prostovoljnega pristopa od 

spodaj navzgor glede na razsežnost izzivov.  

V Riu de Janeiru v 2012 morajo vlade spremeniti nevarno smer, v katero gredo. Zagnati je treba 

trajnostno-razvojne cilje, ki bodo temelj za razvoj, ki ga naš planet lahko prenese. Časovni okvir teh 

ciljev ne bi smel biti daljši od dveh volilnih obdobij, da se zagotovi takojšnje izvajanje in preprečijo 

vrzeli ob menjavi oblasti. 

                                                           
1 www.greenpeace.org/energyrevolution 



 

Konkretno bi se vlade morale zavezati k naslednjim ukrepom za pošteno in pravično 

zeleno gospodarstvo: 

1. Temeljno izboljšati upravljanje, odgovornost in obveznosti  

- Izboljšati sistem upravljanja, ki bo zagotovil “okolje za razvoj”, tako da se Okoljskemu 

programu ZN podeli status specializirane agencije. Trajnostni razvoj potrebuje globalno 

avtoriteto na področju okolja in močnejše mehanizme za izvajanje, skladnost in izvrševanje 

zakonodaje. 

- Zaveza h korporativni obveznosti in odgovornosti. Danes predstavljajo vrzeli v upravljanju, ki 

jih je povzročila globalizacija, prostor, v katerem podjetja lahko izvajajo nezakonita dejanja. 

Na svetovnem vrhu v Johannesburgu leta 2002 so se vlade strinjale s potrebo po svetovno 

veljavnih pravilih za globalna podjetja. V Riu 2012 se morajo dogovoriti o vzpostavitvi 

globalnih instrumentov, ki bodo terjali polno odgovornost za kakršnokoli družbeno ali 

okoljsko škodo, ki bi jo povzročila globalna podjetja. Podjetja sama morajo sprejeti polno 

odgovornost za svoje dobavne verige. 

- Dogovor o vzpostavitvi močne ureditve in nadzora nad denarnimi trgi ter vpeljavi omejitev za 

špekulante in špekulantske produkte z namenom izkoreniniti škodljive aktivnosti, ki dvigujejo 

cene naravnih virov in blaga ter pospešeno izčrpanje naravnih virov s hudimi posledicami za 

revne ljudi in majhna gospodarstva. Dogovor o vpeljavi novih fiskalnih orodij, kot je davek na 

finančne transakcije, ki lahko odkrije škodljive špekulacije in prinese nujno potrebne finance 

za razvoj in zaščito okolja. 

- Dogovor o postopni opustitvi za okolje in družbo škodljivih subvencij še v tem desetletju. 

Sem sodijo subvencije na fosilna goriva, uničevanje gozdov, jedrsko energijo, kmetijske 

kemikalije in druge strupe, mesno industrijo ter uničujoče ribolovne postopke, in sicer z 

uporabo družbeno pravičnih načrtov prestrukturiranja. 

- Dogovor, da se skupna poraba obnovljivih in neobnovljivih virov ter vplivi njihovega črpanja 

na pošten in nepristranski način skrčijo na znosno raven. 

- Zaveza o popolni družbeni in okoljski preobrazbi globalne trgovine z namenom, da se ji 

prepreči spodkopavanje okoljskih in družbenih ciljev. 

2. Zagotovitev čiste in varne energije za vse 

- Zaveza k zagotovitvi dostopa do čiste in varne sodobne energije za vse do leta 2020 z 

jasnimi in razumljivimi ukrepi izvrševanja, zagotovitvijo zadostnega financiranja in s 

spoznanjem, da je decentralizirana energija iz obnovljivih virov najboljši način za zadovoljitev 

potreb revnih. 

- Zagotoviti možnost za prihodnost, ki bo popolnoma temeljila na obnovljivih virih, s 

sprejetjem dolgoročnega cilja zagotovitve energije svetovnim gospodarstvom s 

stoodstotnim deležem trajnostne energije iz obnovljivih virov. Vlade se morajo še posebej 



 

zavezati k temu, da bodo stremele k najbolj ambicioznim potem, predstavljenim v 

Posebnem poročilu IPCC o energiji iz obnovljivih virov (IPCC Special Report on Renewable 

Energy), kar bo omogočilo, da bodo obnovljivi viri do leta 2050 zadostili 80% svetovnih 

potreb po energiji. Do 2030 mora svet 40% svojih potreb po energiji zadovoljiti iz trajnostnih 

obnovljivih virov in izboljšati energetsko intenzivnost za 50%. 

- Dogovor o svetovnem tarifnem programu odjema zelene elektrike za spodbujanje investicij v 

energijo iz obnovljivih virov v državah v razvoju. 

- Zaveza k posamezni in skupni potrditvi akcijskih načrtov za trajnostno energijo, ki vključujejo 

srednje in dolgoročne cilje za energijo iz obnovljivih virov ter energetsko učinkovitost; 

ureditvene okvire, ki dajejo prednost energetski učinkovitosti in zagotavljajo prednosten 

dostop do omrežja ter stabilno rast investicij v energijo iz obnovljivih virov; vzpostavitev 

enakih konkurenčnih pogojev, tudi s postopnim opuščanjem vseh subvencij na fosilna 

goriva in jedrsko energijo s časovno omejenimi in družbeno pravičnimi načrti 

prestrukturiranja ter z vpeljavo oblikovanja cen za onesnaženje in količino ogljikovega 

dioksida za energijo iz fosilnih goriv. 

- Zagotovitev pretoka zadostnega in predvidljivega financiranja po letu 2012 in krepko nad 

obljubljenimi 100 milijardami ameriških dolarjev letno do leta 2020. 

3. Varovanje preostalih gozdov na svetu z obravnavanjem krivcev za  
krčenje gozdov 

 
- Zaveza za ničelno krčenje gozdov do leta 2020. To zahteva zavezanost in ukrepanje vlad in 

podjetij po vsem svetu. Vse države in podjetja morajo opustiti politiko, subvencioniranje in 

korupcijo, ki povzročajo krčenja gozdov in namesto tega financirati prehod na 

gospodarstvo brez krčenja gozdov. Da bi zmanjšali pritisk na gozdove, morajo vse države 

in družbe obravnavati vzroke krčenja na strani povpraševanja in izvajati politiko in ukrepe za 

zmanjševanje in končno prenehanje proizvodnje, trgovanja, uvoza in nakupa blaga, ki izhaja 

iz krčenja gozdov in degradacije (vključno z nezdržno proizvodnjo lesa, palmovega olja in 

drugih izdelkov). Politike, ukrepi in naložbe morajo podpirati participativne večstranske 

načrte za ohranitev in rabo zemljišč, za zadovoljitev potreb in pravic avtohtonih prebivalcev 

in lokalnih skupnosti, ki so odvisni od gozda, ter podpreti tako uporabo gozda, ki upošteva 

biotsko raznovrstnost, ogljik in ekosistemske vrednote ter storitve. 

 

4. Hraniti zemljo, da nahranimo svet 
 
- Zavezati se je treba k povečanju podpore malim proizvajalcem hrane in kmetijskih 

skupnosti, ki so bistvene za svetovno prehrano. To je treba narediti s politiko in tržnimi 

instrumenti, ki omogočajo razvoj uspešnih ekoloških sistemov kmetovanja ob zmanjševanju 

tržne moči velikih kmetijskih obratov nad zemljišči, semeni, surovinami in predelavo. 

Ekološko kmetovanje lahko proizvede 30% več hrane na hektar kot industrijsko kmetijstvo, 

toda za uresničenje teh možnosti je nujen velik preobrat naložb. 

- Dogovoriti se je treba o boljši zakonski ureditvi kemičnih sredstev, da se prepreči škoda za 

ljudi in okolje ter določiti ustrezno fiskalno politiko, ki bo odražala dejanske okoljske in 



 

zdravstvene stroške intenzivnega kmetovanja. Zastaviti si je treba bolj ambiciozne 

nacionalne cilje za zmanjšanje porabe kemičnih gnojil in pesticidov ter za spodbujanje 

širokega prevzemanja ekoloških alternativ. 

- Podeliti mandat mandat Odboru Združenih narodov za zanesljivo preskrbo s hrano, da 

sestavi delovni načrt za nadaljevanje priporočil IAASTD (mednarodno ocenjevanje znanja na 

področju kmetijstva, znanosti in tehnologije za razvoj) v smeri izboljšanja globalne varnosti 

preskrbe s hrano, vključno s svetovanjem vladam o konkretnih ukrepih, in oblikovati stalen 

mehanizem za sledenje in poročanje o napredku v smeri ekološke prehrane in kmetijskih 

sistemov po svetu. Države se morajo tudi zavezati, da bodo vzpostavile lastne strukture in 

mehanizme za izvajanje IAASTD s polnim sodelovanjem zainteresiranih strani, zlasti majhnih 

proizvajalcev živil. 

 
 

5. Zapolnjevanju vrzeli v upravljanju oceanov in ustavljanje prelova 
 
- Odpraviti vrzeli v upravljanju oceanov, ki ovirajo napredek pri varstvu morja. Potreben je nov 

dogovor o izvajanju v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem pravu 

(UNCLOS) za ohranitev morske biotske raznovrstnosti in trajnostno upravljanje človekovih 

dejavnosti na območjih izven državne pristojnosti. Temeljiti mora na načelu previdnosti in 

ekosistemskega pristopa in zagotoviti vzpostavitev in upravljanje morskih rezervatov na 

območjih izven državne pristojnosti. 

- Zavezati se h krčenju presežne zmogljivosti ribiških flot po svetu in zagotoviti prednostni 

dostop do ribolovnih virov, ki ne prizadenejo malega priobalnega ribolova. Danes je ribiška 

flota po svetu sposobna ujeti do 2,5-krat več, kot bi bil maksimalen trajnostni donos. Kljub 

temu kumulativna moč svetovne flote še vedno hitro narašča. Postavitev ribolovnega 

izplena na zdržno raven zahteva odločne ukrepe za odpravo presežnih zmogljivosti. 

Prizadevanja za zmanjšanje je treba usmeriti v velika plovila, spremljati pa jih mora tudi 

prednostni dostop za male ribiče2. 

- Spodbujati in vlagati v ekonomsko zdravo in zdržno ribištvo, od katerega imajo lokalne 

skupnosti kar največjo korist. Odpraviti velike industrijske flote, ki uporabljajo netrajnostne 

tehnike ribolova z uporabo sporazumov o dostopu za izkoriščanje izključnih ekonomskih 

con obalnih držav, od katerih imajo slednje zelo malo gospodarskih in družbenih koristi. 

- Izvajati globalno omrežje morskih rezervatov, ki je bistveno za ohranitev in obnovo zdravja in 

produktivnosti oceanov ter ohranitev bistvenih lastnosti ekosistemov in varnosti prehrane za 

več sto milijonov ljudi3. Na vrhu v Johannesburgu o Zemlji leta 2002 so se države dogovorile 

za vzpostavitev mreže zaščitenih morskih območij (MPA) do leta 2012. Kljub temu pa MPA-ji 

še vedno pokrivajo manj kot 6% teritorialnih morij in le 0,5% območij izven državne 

                                                           
2 Glede na nedavno poročilo UNEP o zeleni ekonomiji je zmogljivost ulova velikih plovil tolikšna, da 160.000 od 

skupno 4 milijonov vseh svetovnih ribiških plovil ujamejo enako količino rib kot preostalih 3,84 milijona plovil. 

 

3 Po podatkih FAO je za 1,5 milijarde ljudi po vsem svetu delež rib v celotnem vnosu beljakovin v prehrani 20%. 



 

pristojnosti. V času, ko se oceanski ekosistemi po vsem svetu - vključno s koralnimi 

grebeni, podvodnimi gorami in drugimi občutljivimi habitati - približujejo prelomni točki, je 

vzpostavitev mreže velikih morskih rezervatov postal nujno sredstvo za krepitev odpornosti 

v morskih ekosistemih. Ohranitev 20-30% svetovnih oceanov s pomočjo mreže zaščitenih 

morskih območij bi lahko ustvarilo milijon novih delovnih mest in zadržalo obseg ulova rib na 

vrednosti 70-80 milijard USD / leto. Sčasoma bi morala globalna mreža morskih rezervatov 

zajemati 40 odstotkov oceanov. 

  

6. Prenehati z uporabo nevarnih kemikalij 
 
- Dopolniti in okrepiti obstoječe obveznosti4 s spoštovanjem dogovora, da se stremi k cilju 

ničelnih izpustov nevarnih substanc, ki temelji na pristopu previdnosti in preventive pri 

ravnanju s kemikalijami. To je ključnega pomena za reševanje in očiščenje naših dragocenih 

vodnih poti in drugih virov pitne vode. 

- Zavezati se k implementaciji (a) vzpostavitve prednostnega seznama nevarnih substanc, 

izhajajoč iz vseh obstoječih dogovorov in pogodb znotraj EU, (b) določiti vmesne cilje, (c) 

ustanoviti register podatkov o izpustih emisij in nevarnih substanc, ki bo javno dostopen. 

- Obvezati se k zagotovitvi zadostnih sredstev in ogrodja za implementacijo, vključno z (a) 

izpostaviti prednostne omejitve specifičnih substanc, (b) vpeljati obvezujoče revizije in 

načrtovanje, (c) predpis tehnične pomoči in ustreznih finančnih spodbud, (d) raziskave in 

podpora inovativni in zeleni kemiji. 

 

 
Rio+20 se mora izkazati za ljudi in za planet. Prehod v zeleno ekonomijo mora biti pravičen in 
nepristranski, pomagati ljudem iz revščine, spoštovati omejitve planeta in se zavzemati za 
dostojna delovna mesta. Svetovne podnebju škodljive emisije morajo prenehati naraščati v 
nekaj letih, saj si ne moremo privoščiti nezadostnega napredka še v naslednjih desetletjih. Čas 
za ukrepanje je zdaj. 

 
 

Več informacij  

mag. Nina Štros, vodja aktivnosti za Greenpeace v Sloveniji 

nina.stros@greenpeace.si, 040 871 530 

 
 

 
 

                                                           
4 Izvirni cilji za učinkovito upravljanje s kemikalijami, opisani v Deklaraciji iz Ria in v 19. poglavju Agende 21, so bili kasneje 

v Johannesburgu okrepljeni s ciljem, ki države obvezuje k zagotovitvi da se, do leta 2020, kemikalije proizvajajo in 

uporabljajo na načine, ki zmanjšujejo škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi. 


