Výzva z Johannesburgu
30. srpna 2002
Prohlášení zástupců místních správ na Světovém summitu o udržitelném rozvoji,
Johannesburg, Jižní Afrika, srpen 2002
My, čelní představitelé a zástupci místních správ z celého světa, kteří jsme se v srpnu 2002
sešli v Johannesburgu v Jižní Africe, se zavazujeme k udržitelnému rozvoji naší planety
a jejích obyvatel.
Od roku 1992 učinily místní správy významné kroky k uskutečnění cílů a aspirací Summitu
Země v Riu. Dnes se zavazujeme ke zintenzívnění tohoto úsilí na místní úrovni, aby bylo
dosaženo aspirací a dílčích i konečných cílů summitu v Johannesburgu, jakož i všech
existujících mezinárodních protokolů a deklarací, včetně Agendy 21, Deklarace milénia
a agendy týkající se stanovišť. Jakožto ti, kdo tvoří spojovací článek mezi národními vládami
a občany, jsme odhodláni dosáhnout spravedlivějšího a rovnoprávnějšího světa, který se
stará o problémy, jež nás obklopují.
Jsme si vědomi toho, že místní akce samotné planetu nezachrání. Nabádáme proto své
národní vlády, reprezentativní mezinárodní orgány a Spojené národy, aby zvýšily naši
způsobilost
a zlepšily naši schopnost zahájit přímý útok proti chudobě a nedostatečnému rozvoji.
Vzhledem ke své vůdčí roli v této celosvětové bitvě naléháme rovněž na tyto národní
a mezinárodní orgány, aby vyvinuly veškeré úsilí a posílily instituce sdružující místní správy.
V souvislosti s Afrikou vyzýváme všechny mezinárodní instituce, včetně Spojených národů,
aby pracovaly prostřednictvím organizace NEPAD – New Partnership for Africa´s
Development (Nové partnerství pro rozvoj Afriky) a podpořily tak místní správy na tomto
kontinentě.
Vyzýváme národní vlády, aby vnímaly místní správu jakožto vitální oblast veřejné správy,
která je nejvýraznějším představitelem státu podporujícího rozvoj.
Požadujeme novou formu globální solidarity, v rámci níž se spojí obdobně smýšlející jedinci,
organizace a oblasti veřejné správy, aby vytvořily nový zítřek.
Jsme hluboce znepokojeni dopadem globalizace na místní úrovni, především v rozvojovém
světě a zemích s ekonomikou ve fázi přechodu. Byli a jsme přímými svědky toho, jak
zničující účinky má náš mezinárodní systém na místní společenství a lokality.
Požadujeme proto základní restrukturalizaci mezinárodních vztahů, vedoucí k vytvoření
spravedlivého a humánnějšího světového řádu. Jsme přesvědčeni, že současná struktura
světové ekonomiky omezuje schopnost místních správ plnit jejich mandát podporující rozvoj.
Nepřiměřený přístup k mezinárodním trhům, nerovný režim globálního obchodu, neudržitelný
dluh, klesající úroveň zahraniční pomoci určené pro rozvoj a propastný rozdíl
v technologické úrovni brání našim snahám spravovat věci veřejné pravomocně a humánně.
Naléháme na státy světa a mezinárodní organizace reprezentující jednotlivé oblasti, které se
setkaly v Johannesburgu v roce 2002, aby vyslyšely hlas tohoto mezinárodního fóra místních
správ. Na prahu nového tisíciletí se zavazujeme:
•

Snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k nezávadné pitné vodě a hygienickému
zázemí;

•

Podniknout aktivní kroky k řešení problémů veřejného zdraví, a to v souladu
s dohodou WTO/TRIPS;

•

Zlepšit přístup k dosažitelným moderním energetickým službám;

•

Zvýšit přístup na trh pro zboží z rozvojového světa;

•

Směřovat k partnerství v oblasti technologií a znalostí v souvislosti se spravedlivým
a dostupným režimem duševního vlastnictví;

•

Zajistit rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání pro všechny a na všech úrovních.

Zavazujeme se dosáhnout těchto cílů do roku 2015.
My, zástupci místních správ z celého světa, jsme si vědomi toho, že náš svět není ani
spravedlivý, ani se ke všem nechová stejně, a je to svět, kde si nejsou lidé rovni. Pokud
mají mezinárodní setkání, jakým je toto, nějakým významným způsobem změnit životy
lidí, potom my – zástupci těchto lidí – musíme rozhodně a jednoznačně prosazovat
změny. Jsme si vědomi toho, že bez politické angažovanosti nelze ničeho nedosáhnout.
Proto neustoupíme ze svého závazku vymýtit chudobu, napravit nerovnováhu mezi
rozvinutým a rozvojovým světem a zásadním způsobem vtisknout našemu světu nový
tvar. Rovněž se zavazujeme vypracovat velice praktické, realistické akční plány a
uskutečňovat je prostřednictvím programů Místní akce 21 tak, aby bylo výše zmíněných
cílů dosaženo. Vyzýváme všechny hlavy států, které se sejdou příští týden
v Johannesburgu, aby učinily totéž.
Nyní je čas jednat. Nenechme se o tuto příležitost připravit; další už se nemusí
naskytnout.

MÍSTNÍ AKCE 21
Realizační rámec Místní Agendy 21 pro desetiletí po Summitu v Johannesburgu
Deset let po Summitu Země v Riu v roce 1992 postupuje realizace Agendy 21, úmluv
z Ria a agendy týkající se stanovišť tak pomalým tempem, že hrůzy globální chudoby a
narušení životního prostředí jsou stále patrnější. Požadujeme proto zásadní posun
současného modelu rozvoje směrem k modelu založenému na skutečné rovnosti a
hluboké úctě k procesům probíhajícím v přírodě. Budeme se angažovat v Chartě Země
a Melbournských zásadách a prohlašujeme následující:
•

Místní správy realizující elementy udržitelného rozvoje jsou odhodlány nastoupit
desetiletí urychlených a efektivních akcí směřujících k vytvoření udržitelných
společenství a k ochraně společných globálních statků.

•

Místní správy budou pracovat tak, aby zajistily existenci fungujících místních
ekonomik, spravedlivých a mírumilovných společenství, život měst šetřících
životní prostředí a bezpečných, pružně reagujících společenství, schopných
reagovat na změnu. Zároveň zajistí přístupné zdroje nezávadné vody a budou
chránit naše klima, půdu, biodiverzitu a zdraví lidí.

•

Místní správy vyzývají k Místní akci 21 – to je motto urychlené realizace
udržitelného rozvoje v dekádě následující Světový summit v Johannesburgu.

•

Místní správy vyzývají k Místní akci 21 – to je mandát, udělený Světovým
summitem o udržitelném rozvoji místním úřadům celého světa, k realizaci
místních agend a akčních plánů.

•

Místní správy vyzývají k Místní akci 21 – to je hnutí velkých i malých měst a
okresů a jejich asociací, směřující k akcím pro udržitelnost.

•

Místní správy zintenzívní svoji angažovanost v oblasti Místní Agendy 21 a její
realizaci v průběhu příští dekády Místní akce 21.
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