Konference OSN “Světový summit o udržitelném rozvoji” – Johannesburg 2002
Příprava summitu, který měl obsahově navazovat na Summit Země konaný v Rio de Janeiro v roce
1992, začala již v roce 1998. Sekretariát Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD) vyzval všechny
země k tomu, aby se na této přípravě podílely. Systém přípravy byl rozdělen do tří úrovní – národní
příprava, regionální příprava (myšleno ve smyslu region Evropa apod.) a mezinárodní příprava (ve
smyslu celosvětové spolupráce).

Národní příprava (na úrovni jednotlivých států) – podzim-zima 2000 – jaro 2001
Národní přípravu Summitu Země by měly koordinovat vlády dané země a Národní komise pro
udržitelný rozvoj. CSD vyzvala jednotlivé státy k vytvoření tzv. Národního přípravného výboru, který by
měl jednak vytvořit dokument hodnocení pokroku země v naplňování dokumentů přijatých v Rio de
Janeiru, jednak zvýšit informovanost a povědomí o konání konference prostřednictvím 4 programů
CSD, jež by měl na národní úrovni koordinovat a v rámci nichž by měly vzniknout podkladové
dokumenty pro Johannesburg 2002. Národní přípravný výbor by měl být složen ze zástupců vlády,
samosprávy, odborných institucí, klíčových skupin (ženy, děti apod.), zástupců médií a dalších
partnerů včetně zástupců místních poboček OSN (“multi – stakeholder”).
Jako podklad pro hodnotící dokument může sloužit i dotazník CSD, který každoročně všechny země
vyplňují a zasílají na sekretariát CSD.
Programy, jejichž koordinací se Národní přípravný výbor zabýval jsou:
•
•
•
•

101 cest k udržitelnému rozvoji (program zaměřený na shromáždění nejlepších pozitivních
příkladů aktivit směřujících k UR)
vize udržitelného rozvoje pro 21. století (program zaměřený na vytvoření vizí občanů dané
země)
soutěž o plakát Dětská Agenda 21 (program zaměřený na získání podkladů pro rok 2002 od
dětí)
stanovení národních cílů (program zaměřený na definování kroků, které by se měly v rámci
státu v blízké budoucnosti udělat, aby země směřovala k UR).

101 cest k udržitelnému rozvoji
Národní přípravný výbor sezval všechny národní stakeholdery, aby nominovali nejlepší aktivity
směřující k UR. Z těchto aktivit měly být vybrány reprezentativní příklady, které se budou uváděny jako
příklady na regionálních
a mezinárodních přípravných setkáních, na internetové stránce Rio+10 a oceněny a prezentovány
přímo na Summitu v Johannesburgu.
Výběrovými kritérii pro dané aktivity budou:
•
•
•
•
•

Zaměřuje se aktivita na specifickou oblast Agendy 21?,
Zahrnuje témata, cíle a výstupy ze všech tří oblastí udržitelného rozvoje (ekonomická,
sociální, environmentální)?
Má hmatatelné výsledky?
Byla do její přípravy I do jejího uplatnění zahrnuta veřejnost?
Představuje ukázku inovativní spolupráce?

Proces výběru aktivity by měl pomoci dané zemi s definováním užitečných projektů, s definováním
inovativních způsobů implementace A 21 a s budováním nového partnerství mezi jednotlivými
skupinami. Detailní popis aktivit, jež byly vybrány v národním výběrovém řízení, bude shrnut do
publikace a distribuován na regionální a globální přípravné konference. Takovýto postup by měl
usnadnit šíření dobrých příkladů po celém světě, posílit naději v UR tam, kde je to nutné a ukázat, že
mezinárodní spolupráce může vyústit v podporu mezinárodních snah. Představitelé některých
vítězných projektů mohou být přizváni na regionální konference nebo dokonce na hlavní konferenci
v roce 2002 k prezentaci na speciální výstavě “101 cest k UR”.

Vize udržitelného rozvoje pro 21. století
Vize udržitelného rozvoje pro 21. století je iniciativa organizovaná jako soutěž na národní úrovni.
Program se týká hlavních skupin, které by měly být vybrány Národním přípravným výborem, by měly
připravit krátké vize o jejich představách o budoucích výzvách, cílech a možnostech s ohledem na
budoucí aktivity podporující udržitelný rozvoj na národní, regionální a mezinárodní úrovni.
Soutěž by měla mít rovněž mezigenerační charakter, neboť by se jí měli účastnit představitelé různých
věkových skupin. Národní přípravný výbor nebo jiná organizace obstarávající přípravu Ria+10 vybere
nejinspirativnější vizi a postoupí ji sekretariátu CSD. Vítězné eseje budou publikovány v publikaci OSN
a distribuovány v průběhu přípravy summitu I během něho samotného.

Soutěž o plakát Dětská Agenda 21
Tato aktivita je určena školou povinným dětem ve věku od 7 do 12 let. Iniciativa by měla umožnit
dětem předložit za pomoci škol a svých učitelů či jejich sdružení návrhy a představy o jejich touhách,
cílech a o jejich chápání Agendy 21 a udržitelného rozvoje. Národní přípravný výbor opět vybere
nejlepší návrhy, které budou následně vystaveny na Summitu Země 2002 a publikovány v publikacích
k této konference.

Stanovení národních cílů
Každý Národní přípravný výbor by měl na základě široké diskuse mezi všemi stakeholdery stanovit
omezený počet specifických cílů a aktivit, které by se měly v horizontu 5–10 let udělat, aby nastal
markantnější posun dané země k udržitelnému rozvoji. Cílem je získat připomínky z národní úrovně
k udržitelnému rozvoji a národním aktivitám, které budou následovat na cestě k udržitelné globální
společnosti. Národní kroky jsou cíle a aktivity založené na prioritách, schopnostech a kapacitách dané
země spíše než na rozhodnutích činěných v rámci mezivládních jednání.
Návrhy kroků mohou začínat startovacími aktivitami a končit např. legálními nástroji pro podporu UR,
programy zaměřenými na shromažďování dat či zkušebními procesy ohledně nových a inovativních
finančních mechanismů.
Zdroj: http://www.earthsummit2002.org

