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Nemzetközi környezetpolitika fejlődése

- 1972 Stockholm - Környezetvédelmi Világkonferencia

- 1973 EK – Első Környezetvédelmi Akcióprogram

- 1987 Egységes Európai Okmány – környezetvédelem cél

- 1992 Rio de Janeiró - Környezet és Fejlődés Világkonferencia

- 1993 Maastrichti Szerződés – fenntartható fejlődés elve

- 1997 Amszterdami Szerződés – ff és környezetvédelmi integráció

- 1997 Kiotói klímaegyezmény

- 2000 Millenniumi fejlesztési célok 

- 2001 Göteborg, EU Fenntartható Fejlődési Stratégiája

- 2002 Johannesburg - Fenntartható Fejlődés Világkonferencia

- 2000 évek EU Víz keretirányelv, REACH, integráció (KAP, SA)

- 2012 – Rio +20 konferencia



A világ ökológiai lábnyoma
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Ökológiai lábnyom a bevételek 

függvényében
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Néhány ország lábnyoma alakulása
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Világunk átalakítása: 

a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja
(1) a szegénység felszámolása, 

(2) az éhezés megszüntetése, 

(3) az egészséges élet és jólét biztosítása, 

(4) az oktatás általánosan elérhetővé tétele, 

(5) a nemek egyenlőségének megvalósítása, 

(6) a vízhez és a szanitációhoz történő hozzáférés, 

(7) a fenntartható energiához való hozzáférés, 

(8) fenntartható gazdasági fejlődés, teljes foglalkoztatás, 

(9) megfelelő infrastruktúra és fenntartható iparosítás, 

(10) az egyenlőtlenségek csökkentése, 

(11) fenntartható települések, 

(12) fenntartható fogyasztási és termelési rendszerek, 

(13) a klímaváltozás és hatásainak leküzdése, 

(14) a tengeri erőforrások fenntartható használata, 

(15) a szárazföldi ökoszisztémák, az erdők fenntartható használata, a sivatagosodás 

leküzdése, a talajromlás megállítása, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása, 

(16) békés és befogadó társadalmak megteremtése, hatékony intézmények kiépítése, 

(17) a végrehajtási eszközök és a globális partnerség megerősítése



Az ENSZ célok problémái

Elkülönített problémák, a rendszerszemlélet hiánya

Az egyes célok elérése közötti ütközések

Nem foglalkozik a problémák hajtóerejével

Nem törődik az erkölcsi megközelítésekkel

Nem veszi figyelembe a természeti erőforrások véges voltát 

Nem lehet egyszerre 

felszámolni a környezeti károkat, 

megszüntetni a szegénységet, és 

tovább növelni a gazdaságot.



Hibás rendszer szabályok 

A fenntarthatatlan társadalmi mechanizmusok, amelyek a problémákat 

újratermelik: 

kamatos pénzrendszer, 

a gazdasági szereplők személyes tulajdonosi felelősségének korlátai,

a természeti erőforrás használat korlátosságát nem tükröző gazdasági 

szabályozók,

centralizált társadalom és gazdaság (szubszidiaritás hiánya),

természeti erőforrások magántulajdonlása,

szabadkereskedelmi egyezmények, transznacionális vállalatok 

működésének szabályozatlansága.

https://mtvsz.hu/dynamic/sdg_kiadvany_web.pdf

https://mtvsz.hu/dynamic/sdg_kiadvany_web.pdf


Hit az emberi elme korlátlanságában



Kik a boldogok?

1. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek 

országa.

2. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.

3. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.

4. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd 

eltelnek vele.

5. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.

6. Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.

7. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd 

őket.

8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék 

a mennyek országa." (Mt 5,1-10) 



Boldogok a szelídek, 

mert ők öröklik a földet.


