И проблеми и решења су , прво, локални !

КАКО ПРОБУДИТИ "УСПАВАНЕ" ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДА ПОЧНУ ДА РАЗМИШЉАЈУ О ОБАВЕЗИ
ДА ЊИХОВЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ БУДУ ОТПОРНЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ?
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У Крагујевцу се , данас , наставља дводневна регионална радионица
„Локални развој отпоран на климатске промене“. Ово је једна од првих
активности у склопу петогодишњег пројекта „Локални развој отпоран
на климатске промене“ (тзв. „аклиматизација локалног развоја) чија је
реализација почела у априлу ове године. Пројекат спроводи
Министарство заштите животне средине, уз подршку Програма УН за
развој (УНДП), а финансира се средствима Глобалног фонда за животну
средину, Министарства и УНДП-а. Партнери на пројекту су: Делегација
ЕУ у Србији, Влада Краљевине Шведске , Влада Швајцарске, као и други
национални партнери (Фонд за иновациону делатност, Стална
конференција градова и општина). Главни циљ пројекта је укључивање
локалних заједница у борбу против климатских промена , кроз нова и
иновативна решења. Трагаће се дакле за разним идејама и решењима
којима ће универзална , приступачна и одржава решења примењивати
у отклањању бројни проблема којима се , на локалу, сусрећемо у
свакодневном животу а који су , у основи , само последица климатских
промена. Све оно што може и треба да допринесе смањењу емисија
гасова са ефектом стаклене баште на локалном нивоу биће подржано
кроз реализацију овог пројекта. А да би се те активности могле
спровдити неопходно је , најпре , стварати , креирати локалне базе
података о бројним , локалним , узрочницима климатских промена
попут , рецимо, нерационалног трошења разних видова енергије чији
се трошкови плаћају из јавних прихода- буџета јединица локалних
самоуправа, замене фосилних горива обновљивим и локално
доступним изворима енергије , јачањем енергетске ефикасности јавних
објеката и слично. Зато се пројекат састоји из два главна изазова:
приступачност подацима (open data challenge ) и програма изазова
(Challenge програм). Први део пројекта има за циљ побољшање
прикупљања и доступности података на нивоу локалних самоуправа,
док други подстиче развој и примену иновативних решења који ће
заправо допринети смањењу емисија гасова са ефектом стаклене
баште. Реализација ће се одвијати кроз неколико фаза од
идентификације самих идејних решења , преко пројектних концепта , до
идентификације и подршке зрелим пројектима који ће бити примењиви
на нивоу локалних самоуправа. Пројекат ће бити спроведен према
процедурама и захтевима Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ), у
складу
са
потребама
самих
локалних
самоуправа.
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Исход пројекта би требало да буде подршка локалним самоуправама да смање емисије гасова са
ефектом стаклене баште али и да планирају свој развој тако да се прилагоде и постану отпорније
на промене климе. Но можда једнако важан исход пројекта треба да буде и снажан утицај на
такозване доносиоце одлука на локалном нивоу како би изменили агенде својих политичких
приоритета на основу којих покрећу конкретне активности. Да ли је то могуће без снажног
планираног и континуираног утицаја на грађане кроз едукативне и информативне активности
које би им помогле да дугачије перципирају проблеме узроковане климатским променама.
Тренутно је то, грађанима недовољно појашњено а посебно узрочно последичне везе фактора
који доприносе климатским променама
на локалу јер се , нажлост , кроз наше мас
медије и образовни систем пласирају
информације које то представљају
махом као глобални проблем узрокован
деловањем снажнијих економија што је
тачно али и не умањује и елиминише и
наше
свакодневно
неодговрно
понашање према блиској животној
средини. А на такво наше понашање
природа нам даје своје одговоре
„кажњавајући
нас
“
разним
елементарним
непогодама
попут
поплава, клизишта… Биће добро ако
овај пројекат бар мало допринесе
разбијању
те
чудне
симбиозе
неодговорног понашања грађана према
животној
средини
и
њихових
репрезената , креатора јавних политика на локалу , према тим темама које су им још увек ,
нажлост , „девета рупа насвирали“. А да ли се ту нешто мења биће нам јасно ако на следећим
локланим изборима ове теме буду покретане од стране политичких странака а грађани их буду
уврстили у агенде својих захтева према кандидатима за јавне функције на локалу.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Извештај је један од садржаја медијског пројекта „Снагом заједништва и знања против природних
непогода“ кога спроводе „КВ Новости-он лине“ а кога је подржало Министарство културе и
информисања .
Ставови изнети у тексту су искључива одговорност „КВ Новости-он лине“ и ни на који начин
непредстављају ставове и мишљења Министарства културе и информисања.
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