Young Agenda 21
Letošní konference Young Agenda 21 byla již čtvrtá v pořadí a konala se ve dnech 5. - 9.
května v norském Stavangeru. Sešlo se zde cca 600 dětí ve věku 10 - 13 let (výjimečně až
15 let, to byl případ i našich dětí) z 20 různých zemí z různých koutů světa. Young Agenda
21 je setkání, kde děti mohou prezentovat svá přání, myšlenky a doporučení směřující k
tomu, aby bylo na světě více spravedlnosti a lepší životní prostředí. Každý druhý rok se
scházejí děti z celého světa ve Stavangeru, aby se zabývaly environmentálními otázkami.
Prezentují zde své projekty, kterým se doma dlouhodobě věnují. Mají také příležitost se
podívat, jak se dospělí pokoušejí nalézt řešení ve prospěch životního prostředí. Neméně
důležitý je rozvoj spolupráce jak v rámci vlastní školy při uskutečňování vlastních projektů,
tak i v rámci zdejšího setkání s jinak vzdálenými zeměmi.
Většina zemí byla letos zastoupena jen jedním projektem (to byl i náš případ - přijeli jsme
tam s projektem Agentury Koniklec Dětského sněmu ČR), jiné měly zastoupení početnější po dvou ze Skotska a Bosny a Hercegoviny a osm z hostitelského Norska. Setkání se
odbývalo v obrovské hale Asenhallen v městečku Sola a bylo volně přístupné široké
veřejnosti. V jedné části haly byly jednotlivé stánky, v nichž účastníci představovali své
projekty, a v druhé části byly prezentace různých společností a organizací, které se v praxi
zabývají jednotlivými problémy životního prostředí, většinou spojené s dětskými soutěžemi a
aktivitami.
První den - v pondělí - dopoledne jsme spolu s dětmi a učitelkami z Bosny a Hercegoviny
navštívili “naši” norskou patronátní školu v Malmheimu. Zdejší škola je i na norské poměry
poměrně malá - má jen 90 dětí (největší školy prý mají v Norsku cca 300 dětí) - a působí
velmi příjemným, “domáckým” dojmem. Učitelky a učitel jsou klidní, usměvaví a vyrovnaní
lidé, k dětem mluví tichým hlasem a stačí to. (Život v Norsku ale všude ubíhá poklidným
tempem, což je to vidět i na silnicích. Jezdí se tu pomalu, mimo obec je rychlost velmi často
omezena dopravními značkami na 60 km/h a řidiči to v naprosté většině respektují.) Nevím,
jakým způsobem probíhá v Norsku výuka angličtiny, ale když zdejší paní učitelka přišla do
třídy deseti či jedenáctiletých dětí, anglicky je pozdravila a řekla jim, že tento den bude
probíhat veškerá komunikace v angličtině, tak její dodatek, že doufá, že to pro nikoho
nebude problém, byl zřetelně jen formální. Pro norské děti to problém nebyl. Po slavnostním
uvítání děti místní, naše a z Bosny a Hercegoviny představily sebe a svoje projekty a poté si
všechny dohromady zahrály několik her. Odpoledne pak bylo věnováno přípravám
jednotlivých stánků v Asenhallenu.
Konference oficiálně začala v úterý slavnostním zahájením - skvělým tanečně-dramatickým
vystoupením dětí ze Stavanger Culture School.
Zajímavá byla i úvodní slova dospělých: z úst zástupce Rogalandského kraje Roalda
Begsackera, volně přeloženo, zaznělo toto: “Každý z vás ve svém koutu světa studoval
otázky životního prostředí a pokoušel se najít řešení a my dospělí chceme slyšet a vidět, co
vás znepokojuje. Potřebujeme připomínat, že spravujeme jedinečný poklad, celou úžasnou
planetu, a že je to velká odpovědnost, protože naše dnešní činy ovlivní planetu zítřka. Také
potřebujeme připomínat, že ne všechno na světě je v pořádku. Spojené národy vyhlásily
letošní rok mezinárodním rokem pitné vody. Mnoho lidí na světě nemá dost vody pro svoje
živobytí nebo pro obhospodařování své půdy. Jako občané bohaté části světa jsme
zodpovědní za solidaritu s těmi méně šťastnými a za ochranu naší přírody a zdrojů.”
Podobná slova jsem od žádného zástupce samosprávy nebo státní správy u nás dosud
nikdy neslyšela...
Od úterý do čtvrtka byly do programu zařazené tzv. Friendship groups, v nichž se v malých
skupinkách setkávaly děti z různých zemí a hrály společné hry. Stěžejním programem ale

samozřejmě bylo seznámení se s jednotlivými dětskými projekty. Ve vymezených časech je
děti na podiu postupně všechny představily. Některé se omezily jen na stručný slovní
proslov, jiné daly přednost filmové prezentaci a některé zvolily taneční nebo dramatické
vystoupení. Osobně mě asi nejvíc upoutala prezentace Polska se scénkou o stromu a
moudré sově a taneční vystoupení dětí z Nicaraguy.
Podrobnější informace o projektech bylo možné získat od dětí a jejich učitelů a vedoucích u
jednotlivých stánků. Zde se také odehrávala zajímavá setkání, získávaly kontakty a
navazovala spolupráce. Většinou zde prezentovaly svoji činnost školy, ale bylo možné se
seznámit s projekty i jiných typů organizací.
Témata a pojetí jednotlivých představovaných projektů se značně lišily. Z většiny z nich však
bylo cítit zaujetí dětí, projekty také obsahovaly jejich jasné myšlenky a názory. Někde se
tvůrci zaměřili úzce na problematiku životního prostředí, jinde ji více propojili s tradičními
lidovými zvyky. Způsob pojetí byl logicky poznamenán životem té které země a bylo znát, jak
extrémní rozdílnost životních podmínek ztěžuje porozumění. Když palestinské děti při
oficiální prezentaci říkaly, že by rády žily ve zdravém životním prostředí, s čistým vzduchem i
vodou, ale okupační izraelská armáda jim ho ničí (za jejich zády to názorně ukazoval filmový
dokument), vzbudilo to rozpaky. Moderátorka programu reagovala slovy, že všichni známe
tamní situaci a že je to jistě těžké pro obě strany, a vyjádřila přání, aby tu všichni strávili
příjemný týden, ale zeď byla v tu chvíli téměř hmatatelná. Později jsme vyslechli názor, že
jejich vystoupení bylo tím, že přímo obviňovalo Izraelce, nevhodné. Asi rušilo dosavadní
optimistické ovzduší konference. Vedoucí palestinské organizace, která se snaží v Nábulusu
pomáhat dětem a bránit jejich dětská práva, nám pak vyprávěla, jaký zde zažívá spolu s
dětmi šok, že existuje společnost, kde všechno funguje. Oni to neznají, žijí v podmínkách
izraelské okupace: například celých 15 dnů před odjezdem byli bez elektřiny, ve svých
domovech nemohou chodit k oknům, protože po každém, kdo se u okna objeví, se střílí.
Když odjížděli, tak na izraelských hranicích vojáci ukázali na jednu dívku a řekli, že ta
nepojede a že tam musí zůstat. Vedoucí odmítla nechat tam dítě samotné, po dlouhém
dohadování nakonec vojáci dovolili, aby zůstala s dívkou (ostatní děti musela poslat pryč).
Drželi je tam deset hodin, než jim povolili pokračovat v cestě. Na náš dotaz na sebevražedné
teroristické útoky, se kterými samozřejmě nikdo z nás nesouhlasí, odpověděla, že je často
nedělají fundamentalisté, ale obyčejní tátové od rodin. Pracovních příležitostí je tam málo a
jejich rodiny za útok dostanou peníze, které umožní dát vzdělání všem dětem a rodinu na
dlouho finančně zabezpečit. Na otázku, zda vidí řešení konfliktu v samostatném
palestinském státu, pokrčila rameny se slovy, že neusilují o vlastní stát, jen chtějí žít ve své
zemi jako rovnoprávní lidé. Z očí i hlasu přitom vyzařovala beznaděj a zoufalství.
Dalším výrazně odlišným projektem byl projekt Nadace Fenarte z Nicaraguy (Měli poutavou
prezentaci - taneční vystoupení). Tato nadace sídlí ve městě Esteli (jehož družebním
městem je právě norský Stavanger) a věnuje se chudým dětem a tzv. muralismu (kreslení na
zdi - vymalují na požádání jakoukoli zeď v republice). Rozvíjejí výtvarné schopnosti dětí a
jejich kreativitu. Jejich stánek byl plný nádherných a působivých obrázků vytvořených dětmi,
motivem byla často příroda. Rozvíjením uměleckých schopností dětí se je snaží motivovat
pozitivně k životu a dát jim naději. Dětem takto umožňují aspoň na jeden den v týdnu
uniknout jejich chudobě, pomáhají jim se školou, vedou je k čestnosti a solidaritě, brání jejich
práva.
Kamerun byl zastoupen projektem Ekoškola v naší místní komunitě. Jejich stánek poutal
pozornost tradičními výrobky z přírodních materiálů (například velkým bubnem, na který si
každý mohl zabubnovat) a možností vyzkoušet si, jak se nosí nádoby na hlavě. O vlastním
projektu jsme se toho moc nedozvěděli kvůli jazykové bariéře, tak jsme se museli spokojit se
sdělením, že velkým kamerunským problémem jsou odpady a že vkládají velké naděje do
výuky dětí.

Mottem madagaskarského stánku bylo “Chraňte naše deštné pralesy a zachráníte naše
životy.” Na mapě byly vyznačeny plochy se zachovalou primární vegetací a veřejnosti
přístupné národní parky, byly zde i tištěné materiály, ale jen v místním malgašském jazyce. S
krásami Madagaskaru i s jeho problémy seznamoval zájemce film v anglické verzi. (Na
Madagaskaru je jinak běžnější francouzština než angličtina, ostrov byl dlouho francouzskou
kolonií). Místní lidé tu vypalují další a další plochy deštného lesa, aby získali políčka. Na nich
mohou po dva roky pěstovat rýži, pak je musí nechat další tři roky odpočívat. Znají rady, že
by pralesy neměli kácet, vědí proč. Jenže jim nikdo nedokáže poradit, co mají dělat jiného,
aby sebe a své rodiny uživili. Nyní tam založili nemocnici, která k léčení svých pacientů
využívá léků připravovaných z místních rostlin, ty se tam začínají i pěstovat.
Bosna a Hercegovina byla zastoupena projekty dvou škol:
Projekt Základní školy “Camil Sijanz” ze Sarajeva připomínal nedávné válečné události a
jejich nepříznivé dopady, to, že válečná zranění se pomalu hojí, ale jsou stále čerstvá a bolí,
a vyjadřoval touhu dětí žít v míru a toleranci a víru v lepší budoucnost. Hlavní orientace je ale
na současnost a budoucnost. “Škola se zeleným srdcem”, jaké je její krédo, se snaží
praktickými školními aktivitami vést děti k ekologickému uvědomění.
Projekt školy z Trebinje se zabývá trvale udržitelným rozvojem a odpadovým hospodářstvím.
Mě v jejich stánku zaujal následující text třináctiletého Dimitrije Muzura:
Naše životní prostředí (Přežije příroda?)
Před dávnými časy, dokud nebyli na Zemi lidé, byla příroda nejbohatší, ale když se objevil
člověk, začal přírodu ničit kácením stromů, vypalováním lesů, znečišťováním vody a mnoha
dalšími způsoby. Výsledkem toho je znečištěná planeta, na které dnes žijeme. Neničíme
přírodu jen kácením stromů, ničíme ji každý den, když jdeme do školy nebo do práce. Cestou
odhazujeme papíry nebo odpady, a tím znečišťujeme přírodu víc a víc. Na naší planetě je
trocha nedotčené přírody, ale je jen otázkou času, kdy tento malý prostor zmizí. Rozhodnutí,
jestli zmizí, je na nás.
Příroda v naší zemi není tak zničená jako v některých zemích jako třeba v USA. V USA žijí
prakticky v betonu. Nepijí vodu z vodovodních kohoutků, jako to děláme my, protože jejich
voda je na pití příliš znečištěná. Kupují vodu v supermarketech a obchodech, ale jejich
příroda nezmizela. Udržují svoji přírodu naživu, protože mají chráněná území. My taková
chráněná území nepotřebujeme, protože naše země je takovým územím.
Naše země leží v teplém teplotním pásu. Naše nejvyšší teploty jsou okolo 40° C a nejnižší
okolo -5° C, což je ideální pro rostliny a živo čichy, kteří tu žijí. To, že máme výborné klima,
ale neznamená, že naše země není znečištěná. Některé naše vody znečištěné jsou a jsou
znečišťovány každým okamžikem víc a víc. Jsou znečišťovány lidmi i průmyslem a nezáleží
na tom, jestli chemikáliemi nebo papíry. Měli bychom být opatrnější, když vyhazujeme
odpad, protože s každým kouskem papíru nebo střípkem skla jsme o krůček blíž k neštěstí.
Ve finském projektu Produkty přátelské k životnímu prostředí mě zaujala myšlenka
spravedlivého obchodu. Jeho pravidla jsou jednoduchá:
 respektuje lidi a životní prostředí
 importují se pokud možno hotové výrobky místo surovin
 umožňuje lidem i přírodě v rozvojových zemích “dobré živobytí”

Zcela odlišnou problematikou se zabýval francouzský projekt - červy a jejich významem pro
půdu.
Chorvatská Základní škola S. Radica z Metkovice se zabývá přetvářením odpadů na krásné
užitečné a umělecké předměty. Z odpadního materiálu - dřeva, papíru, skla - vytvářejí hračky
a ozdobné předměty. Způsob zpracování skla ukazoval filmový dokument a výsledky zaujaly
ve Stavangeru snad každého: co dokázali vyrobit z odpadního tabulového skla bylo
doopravdy úžasné. Jejich krédem je: "Kreativitou a prací změňme neumělecké na umělecké.
Odpad je jen slovo, které používáme, když jsme neschopní a neschopnost je naší největší
potíží."
Lotyšský školní projekt se podrobně zabýval zdejší problematikou odpadů. Zda a jak
obyvatelé města odpady třídí, případně proč netřídí, zjišťovaly děti pomocí podrobného
dotazníku, zakreslily umístění kontejnerů...
Stánek polské wroclawské základní školy s projektem “Biodiverzita našeho regionu” zaujal
na první pohled kresbami a fotografiemi jednotlivých druhů s připojenými poměrně
podrobnými informacemi o každém z nich. Jeden z dětských autorů k tomu napsal: "Tyto
fotky jsem pořídil během procházky v parku Brochow. Taky jsem viděl krásné krokusy,
kočičky a mnoho kachen. Všiml jsem si, že se otepluje a je krásněji. Byla to nádherná
procházka. Rád bych vyzval každého, kdo už má dost vysedávání doma a před televizí, k
procházkám do krásné přírody."
Izrael představil svůj projekt na revitalizaci řeky Alexander. Je to nejdelší izraelská řeka a až
do roku 1966 byla bohatá na ryby. Pak její vody otrávily průmyslové odpady a další
znečištění. V roce 1995 byla založena organizace Alexander River Restoration
Administration, která slučovala 20 lokálních i státních entit, zapojila děti z Emek Jufer
Regional Council a blízkého města Natanya. Ekologie nezná hranic: v zájmu revitalizace
řeky byla navázána spolupráce s Palestinci z Tul Karmu (distriktu a města) a tato spolupráce
vydržela i přes těžká období. V roce 1995 vznikl plán obnovy a ten se v roce 1998 začal
uskutečňovat. Začalo se demonstračním projektem říčního parku, bylo revitalizováno několik
úseků řeky, na březích vznikly pěší a cyklistické stezky, byla vybudována podle místních
podmínek odvodnění a protipovodňová opatření. Došlo k ekologické rehabilitaci řeky a
významné je, že se do projektu zapojila veřejnost. Projekt získal čtyři ocenění a stál 10
milionů dolarů.
Skotsko zastupovaly dvě školy.
Projekt Kittybrewster Primary School z Aberdeenu se zabývá odpadovým hospodářstvím ve
škole a v místní komunitě. Na svoje město jsou patřičně hrdí a na malé skládačce, kterou u
svého stánku rozdávali, jsou uvedeni i slavní rodáci a významná fakta spojená s tímto
městem.
Projekt Keithall Primary School z nedalekého Inverurie (paní učitelka z této školy, veselá a
milá, nás pozdravila česky a vyprávěla, že v Čechách strávila osm měsíců a ráda na to
vzpomíná) je zaměřen na jednoduché věci, které lze snadno ovlivnit:
 šetřit energií doma - nevytápět místnosti na zbytečně vysokou teplotu (radši si vzít svetr),
 šetřit vodou, pravidelně odmrazovat ledničku a mrazničku, vařit ve správně veliké nádobě
a používat myčku až když je plná,
 šetřit energií ve škole - dát za radiátory aluminiovou folii, aby odrážela teplo zpět do
místnosti, namontovat šetřiče do záchodových nádrží, vypínat světla a elektrické spotřebiče,
když nejsou používána, zatahovat na konci dne závěsy/žaluzie, aby se teplo drželo uvnitř,

 dopravní rady - choď pěšky nebo jezdi na kole, kde je to možné, jezděte autem
dohromady, používej veřejnou dopravu, používej bezolovnaté pohonné hmoty, organizuj ve
svém regionu dny bez aut,
 odpadů se týká pravidlo tří R: reduce, reuse, recycle - zvažuj, zda skutečně všechny ty
věci potřebuješ, používej je opakovaně, nemůžeš-li je už používat, recykluj je.
 škola má svůj Eko-kodex:
Eko-kodex:
 Udržuj nepoškozené životní prostředí
 Vyzývej každého, aby se choval eko-přátelsky
 Je-li někde zapomenuté rozsvícené světlo, zhasni ho
 Co nejvíc uklízej
 Měj a využívej dovednost recyklace
 Zdraví je na prvním místě
 Vždy seber odpady
 Měj rád zvířata a starej se o ně
 Pečuj o rostliny na školních pozemcích
 Sdílej ideály
 Pomáhejte si navzájem
 Samozřejmě šetři energií
 Dodržuj tato pravidla a
 Nauč se tento Eko-kodex
Z norských škol mě zaujaly hlavně následující:
Berg Primary School z Larviku představila svůj projekt Organické školní zahrady se
zeleninou, květinami, stromy, ale i králíky. Každá třída má svůj strom, který si zasadí v 1.
třídě. Prvňáčci pěstují slunečnice, druháci květiny na záhonech, třeťáci jahody, tykve a dýně,
čtvťáci zase květiny, páťáci zeleninu, děti ze šesté třídy sklízí na podzim zeleninu a připravují
gardenparty, v sedmé třídě pečují o ohniště a záhony. Letos dostali od místní zahradnické
firmy skleník. Co na zahradě vypěstují a sklidí, to se také ve škole využije.
Bo Primary School z Ha seznamovala se svým projektem Zdravá strava v praxi a nabízela
zájemcům ochutnávku svých dobrot.
Figgio Primary School ze Sandnes udivovala návštěvníky vyšívanými ptáčky, keramickými
hady, houbami a dalšími zázračnými výrobky z přírodních materiálů a s přírodními motivy.
Sande Primary School ze Soly se zaměřila na větrnou energii, její výhody a nevýhody. Každý
si mohl na počítači zkusit sestavit větrnou elektrárnu a když to stihl do jedné minuty, tak ho
čekala odměna.
Stánek naší hostitelské školy Malmheim Primary School ze Sandnes žil ptáky. Byli tam v
knížkách a časopisech, i jako vycpané modely (vycpaniny byly pořízeny z nalezených
uhynulých jedinců), za plentou a s varováním byly vystaveny kádávery ptáků uhynulých v
důsledku různých lidských činností spolu s výzvou k ochraně. Děti se tu mohly zúčastnit
soutěže - měly odpovědět na několik otázek týkajících se ptáků. A aby byla soutěž zajímavá
pro děti i ze vzdálených koutů světa, měli tam pro ně zároveň připraveny informační zdroje, v
nichž se daly nalézt odpovědi.
Lunde Primary School ze Stavangeru s projektem zaměřeným na organické odpady,
recyklaci a znečištění vody.

Byli tu i další: Estonci se zaměřili na nebezpečné odpady (u jejich stánku bylo také možné
získat informace o estonských chráněných územích). Odpady se zabýval i turecký projekt.
Dánský projekt se zabýval koloběhem vody, a to ve škole. Děti měly zmapováno, odkud a
kam voda v jejich škole teče. Rumunský stánek byl plný dětských kreseb s přírodní
tématikou a tradičních výrobků, propagoval krásy země. Německý projekt ukazoval
energetické řešení severozápadní části Německa zaměřené na větrnou energii...
Představení českého projektu o Dětském sněmu bylo plně v rukách našich šesti dětí (Hanky,
Ivy, Lucky, Vládi, Mirka a Miloše). Vedoucí projektu a organizátor s nimi nejel a my jsme
podrobnosti projektu neznali, takže jsme jim mohli pomoci pouze s anglickými překlady. O
tom, že na tuto konferenci pojedou, se děti dozvěděly jen se čtrnáctidenním předstihem, což
bylo samozřejmě znát. Přivezly s sebou spíše než hotové prezentace jen polotovary - více či
méně podrobné popisy stavu životního prostředí svých regionů většinou s důrazem na
negativa. Moje otázky, jaký je cíl projektu, vyvolávaly u dětí jen bezradné krčení ramen.
Prokázaly ale vysokou schopnost improvizace, takže nakonec vše dobře dopadlo. Mirek
dokázal s přehledem zvládnout i natáčení místní televize a skutečně se pak objevil na
obrazovce (naše skvělá hostitelka Marit Karin s televizí vyjednala, že dostane kazetu se
záznamem), Hanku zase napadlo představit projekt nejen anglicky, ale i norsky, což mělo
úspěch (Marit Karin jí ochotně anglické znění přeložila do norštiny a naučila ji ho číst).
Myslím, že je ale stejně škoda, že příprava nebyla pečlivější, zvlášť když velkou část nákladů
na cestu a celý pobyt hradila norská strana. Přijetí finanční či věcné podpory by mělo vždy
zavazovat k pečlivé a promyšlené práci, nikoliv vést ke spoléhání na náhodu a improvizaci.
Potěšilo nás také, kolik dospělých se u našeho stánku zastavilo s tím, že v České republice
byli. Nejčastěji navštívili Prahu (a moc se jim líbila), a také o naší zemi ledacos věděli.
Vyjadřovali uznání našemu minulému panu prezidentovi Václavu Havlovi, zajímali se, jestli je
u nás také tak respektovaný, a ptali se nás na náš názor na vstup do EU. Dotazovali se i na
to, jak jsme se vypořádali s následky loňských povodní, a vyprávěli nám o svém opačném
problému. V Norsku bylo vloni neobvyklé sucho a i v letošní zimě napadlo málo sněhu, a to
všechno mělo velmi nepříznivé dopady. V zemi vypuklo několik velkých lesních požárů a
nepříznivá vodní bilance způsobila problémy vodním elektrárnám, což se nyní odrazilo i ve
zvýšených cenách elektřiny.
Ve čtvrtek odpoledne byla konference slavnostně zakončena (opět vystoupením dětí ze
Stavanger Culture School). Pátek byl ještě vyhrazen malému výletu do okolí a vpodvečer se
děti bavily se svými kamarády z hostitelských škol, zatímco učitelé a vedoucí šli do
Stavangeru na jazzový koncert skupiny Jana Garbareka. Tím už ale pro naši výpravu zdejší
pobyt definitivně končil. Nezbývalo, než se rozloučit s rodinami, které se o nás celou dobu
pobytu nesmírně pohostinně staraly, a v sobotu ráno se vydat na třídenní náročnou cestu
autem zpátky do svých domovů.
Hana Klonfarová, EVANS - středisko globální výchovy

