Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v ČR a SR
--------------------------------

Vyhlásenie účastníkov a účastníčok 27. memoriálu Josefa a Petry Vavrouškovcov
 
Pred 30 rokmi sa v bývalom Československu - konkrétne na zámku Dobříš - uskutočnila prvá Pan-európska konferencia ministrov životného prostredia regiónu UNECE, ktorý okrem Európy zahŕňa aj Severnú Ameriku a ázijskú časť bývalého Sovietskeho zväzu. Iniciátorom a hlavným organizátorom tohto podujatia historického významu bol vtedajší federálny minister životného prostredia Josef Vavroušek, ktorý o rok neskôr založil Spoločnosť pre trvalo udržateľný život. V centre pozornosti konferencie v Dobříši bola okrem štandardných aspektov aj problematika etických hodnôt zlučiteľných s udržateľným spôsobom života.
Za uplynulých 30 rokov sa toho vo svete i u nás udialo veľa. Spoločný štát Čechov a Slovákov už nejestvuje, ale mnohé spoločné problémy zostali. V plnej miere sa to týka aj životného prostredia, vplyvov klimatickej zmeny, hospodárenia v lesoch i na poľnohospodárskej pôde, nešetrného vzťahu k jednotlivým zložkám životného prostredia vrátane biodiverzity, ako aj celkovo dôsledkov konzumného spôsobu života či neudržateľných vzorcov výroby a spotreby. V oboch našich republikách pozorujeme nie dosť aktívny prístup k plneniu cieľov Parížskej klimatickej dohody a snahy zmäkčovať normy a limity stanovené Európskou komisiou. Proti takýmto snahám dôrazne protestujeme.
Spomedzi viacerých akútnych problémov a výziev s potenciálne negatívnym dosahom (aj) na životné prostredia sa oboch našich nástupníckych republík týka vznik novej stavebnej legislatívy. Navrhujeme preto jej zásadné prepracovanie v prospech ochrany prírody, krajiny a životného prostredia. Taktiež podporujeme poslaneckú novelu zákona o presune lesov a pozemkov vo vlastníctve štátu na území národných parkov v SR spod rezortu pôdohospodárstva pod rezort životného prostredia. Taktiež upozorňujeme na potrebu priznania právnej subjektivity správam národných parkov. V Českej republike majú už dávno hlavné slovo v rozhodovaní o národných parkoch ich správy. Na Slovensku boli správy národných parkov dosiaľ v pozícii akýchsi bezdomovcov bez reálnych právomocí. 
V čase, keď sa v EÚ stáva životné prostredie a klimatická zmena top prioritou politickej agendy, s potešením konštatujeme, že v posledných rokoch aj na našej politickej scéne pribudlo politikov a političiek, ktorí a ktoré považujú environmentálne problémy a výzvy súvisiace s klimatickou krízou za kľúčové. Za všetkých spomenieme slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú, niektorých europoslancov i zopár členov a členiek národných parlamentov. V oboch nástupníckych republikách však stále pociťujeme nedostatok politikov vavrouškovského formátu, komplexného spôsobu myslenia i morálnych kvalít. Aj etické a hodnotové aspekty sa z domácej i medzinárodnej environmentálnej agendy viac-menej vytratili. A preto aj v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami v ČR vyzývame voličov i politické strany, aby pri svojom volebnom rozhodovaní, ale aj pri tvorbe a realizácii volebných programov venovali týmto otázkam náležitú pozornosť.
Mnohé negatívne javy v oboch krajinách sú dôsledkom všeobecnej neúcty k etickým hodnotám, ktoré sú alfou a omegou smerovania k udržateľnej budúcnosti. Pritom práve ľudské hodnoty formujú spoločenskú klímu. Vyzývame preto k propagácii a pestovaniu žiaducich ľudských hodnôt a preferencií, o. i. prostredníctvom environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety ako aj vzorcov výroby, spotreby a celkového správania zlučiteľných s predstavou udržateľného spôsobu života. 
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