
ma az oszcillátorspektrumból levezethetô. Ennek során a
négyzetgyök függvény kétértékûségével kapcsolatos 2:1
viszony fontos konzekvenciákkal jár, nevezetesen azzal,
hogy az oszcillátorállapotoknak csak a fele felel meg a
H-atom állapotainak.

Érdekes megjegyezni, hogy a cikkünkben tárgyalt osz-
cillátor–bolygómozgás kapcsolat a konform leképezések
elméletével tovább általánosítható: két centrális, r a, illet-
ve r A -val arányos erôtérbeli mozgás egymásba vihetô, ha
(a+3) (A+3) = 4 [3]. Például a = 1 az oszcillátor, és ennek
„duálisa” A = −2, azaz a bolygómozgás.

A Szerzô köszönetet mond Sükösd Csabának érdeklô-
déséért és hasznos tanácsaiért.
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DOKUMENTUM

AZ UNESCO ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLÔDÉSRE NEVELÉS
NEMZETKÖZI ÉVTIZEDE, 2005–2015

Fordította Menczel György.

Mary Joy Pigozzi
az UNESCO Minőségi Nevelés Támogatása Osztály igazgatója

Az Egyesült Nemzetek Közgyûlése a társadalmilag kívá-
natos, gazdaságilag mûködôképes és a környezetvédel-
met segítô erôfeszítések támogatására 2002. december
20-án egyhangú határozatot hozott a Fenntartható Fejlô-
désre Nevelés Nemzetközi Évtizede (Decade of Education
for Sustainable Development, DESD) megrendezésérôl
2005–2015 között. A határozatban fô szervezôként az
ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetét
(UNESCO) nevezték meg.

Mozgalom az Évtized megrendezéséért

Az ENSZ 1985 óta folyamatosan szervez Nemzetközi Évti-
zedeket. Ezek célja a figyelemfelhívás egyes globális jelen-
tôségû problémákra, és nemzetközi mozgalom indítása
megoldásuk érdekében. A Fenntartható Fejlôdésre Nevelés
Nemzetközi Évtizede ötletét a japán kormány vetette fel
elôször a Fenntartható Fejlôdés Világcsúcs (World Summit
for Sustainable Development, WSSD) elôkészítô bizottsá-
gában (Bali, Indonézia, 2002. június). A javaslatot a WSSD
legfelsô vezetésének johannesburgi konferenciáján, 2002
szeptemberében fogadták el, és három hónappal késôbb
az ENSZ Közgyûlésének 57. ülésszakán egyhangúlag 2005.
január 1-jét jelölték meg az Évtized kezdetéül.

Az Évtized célkitûzései

A Johannesburgi Csúcson a Fenntartható Fejlôdésre Ne-
velés Nemzetközi Évtizede tervével elismerték, hogy je-
lentôs igény van a fenntartható fejlôdés témáinak beveze-
tésére a nevelési rendszerek minden szintjén, ez az alapja

a szükséges változások megvalósításának. Az Évtized
célja az oktatásnak és nevelésnek mint az emberiség
fenntartható fejlôdése kulcsának támogatása és a Fenn-
tartható Fejlôdésre Nevelés (Education for Sustainable
Development, ESD) innovatív céljainak, programjainak
és gyakorlatának fejlesztésére kialakítandó nemzetközi
együttmûködés erôsítése.

A kormányokkal megtárgyalták, milyen intézkedések
szükségesek ahhoz, hogy az UNESCO által kidolgozott
irányelvek alapján 2005-ben nevelési stratégiájuk és te-
vékenységi terveik átalakításával elindíthassák az ENSZ
Fenntartható Fejlôdésre Nevelés Nemzetközi Évtizedé t.

A fenntartható fejlôdés haladó gondolat

Az elnevezés az 1980-as években keletkezett, amikor –
elsôsorban a környezeti ártalmak és a természeti források
várható kimerülése miatt – sürgetôen vetôdött fel a gaz-
dasági és társadalmi egyensúly megszilárdításának igé-
nye. Mérföldkövet jelentett az 1972-es Az Emberi környe-
zetért címmel Stockholmban rendezett ENSZ-konferen-
cia. Svédországban nagy figyelmet fordítanak a környe-
zetvédelemre, és az erôforrások megôrzése céljából szá-
mos minisztériumot és nem kormányzati szervezetet
(Non-governmental Organisation, NGO) hoztak létre. A
konferencia utáni években a világ országai felismerték,
hogy alaposabban kell feltárni a környezet, a természeti
erôforrások, valamint a társadalmi–gazdasági folyamatok
– például a szegénység és elmaradottság – közötti össze-
függéseket.
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Környezet és Fejlôdés Világbizottsága

A Környezet és Fejlôdés Világbizottsága (World Commis-
sion on Environment and Development) által kiadott Közös
Jövônk címû kiadvány 1987-es megjelenése után világszer-
te felértékelôdött a fenntartható fejlôdés fogalma. Az ENSZ
Közgyûlésének 1983-as 38/161. sz. határozata támogatta
bizottság megalakítását a következô feladatok elvégzésére:

– Ismételten vizsgálat tárgyává kell tenni a környezet
és a fejlôdés körébe tartozó legfontosabb témákat, fogal-
mazzanak meg ezekkel kapcsolatos innovatív, konkrét,
reális célkitûzéseket.

– Erôsítsék a nemzetközi együttmûködést, és tegye-
nek javaslatokat ezek új formáira azért, hogy az irányel-
veket és a változtatásokat meg lehessen valósítani.

– Ösztönözzék a kormányokat, a nem kormányzati és
gazdasági, valamint más civil szervezeteket arra, hogy
igyekezzenek a problémákat megérteni, és tegyenek mi-
nél többet a megoldásuk érdekében.

A Föld-csúcs

A fenntartható fejlôdés volt 1992-ben a Rio de Janeiróban
megrendezett ENSZ Környezet és Fejlôdés Konferenciája
(UNCED), vagy röviden a Föld-csúcs témája. Ezen részt
vettek kormánytagok, nemzetközi szervezetek, NGO-k és
civil szervezetek képviselôi, hogy megtárgyalják a jövô
évszázad kihívásait, és globális tervet dolgozzanak ki a
teendôkrôl. Az Agenda 21 néven ismert akcióprogram
egész sor, minden részletre kiterjedô irányelvet tartalma-
zott a kormányok, valamint a fenntartható fejlôdésben
érdekelt más szervezetek számára. Javasolták, hogy a
gazdasági, szociális és környezeti kérdéseket együtt tár-
gyalják a szegénység, az emberi méltóság, az életminôség
és globális környezetvédelem problémáival.

Több mint 170 ország fogadta el az Agenda 21 -et és a
Riói Nyilatkozat a Környezetrôl és Fejlôdésrôl címû doku-
mentumot. Elkötelezték magukat, hogy „globális partner-
séget vállalnak azért, hogy megôrizzék, védelmezzék és
helyreállítsák a Föld ökorendszerének egészségét és in-
tegritását”. A hangsúlyt a nemzeti, regionális és lokális
szintû fejlesztési stratégiákra, és a fenntartható fejlôdést
elômozdító folyamatokra helyezték. Az UNCED célkitû-
zéseinek megvalósítására 1992-ben létre hozták az ENSZ
Fenntartható Fejlôdés Bizottságá t (UN Commission on
Sustainable Development), amely minden szinten ellen-
ôrzi a Föld-csúcson hozott határozatok végrehajtását, be-
számolót készít errôl, és fóruma a fenntartható fejlôdésre
vonatkozó nemzetközi és döntések megtárgyalásának.

Riótól Johannesburgig

Az 1990-es években a legkülönfélébb gazdasági, szociá-
lis, politikai és környezeti kérdések kezelésének nem-
zetközi próbaköve lett a fenntartható fejlôdésrôl való
gondolkodás. A fenntartható fejlôdés fogalmának vizs-
gálatában jelentôs fejlôdést értek el, de a végrehajtás
terén lassú volt a haladás.

„Az új évszázad legnagyobb kihívása egy elvontnak
látszó eszme, a fenntartható fejlôdés, amelyet a világ
népeinek kell a gyakorlatba átültetniük.” – mondotta
2001. március 14-én Kofi Annan, az ENSZ fôtitkára.

A Rio óta eltelt idô alatt számos oldalról született a
fenntartható fejlôdéssel kapcsolatos konkrét kezdemé-
nyezés, de az UNCED céljainak megvalósulása késik. A
környezet és a természetes források túlzott kiaknázása
sérülékennyé teszi a világot, a szegénység abszolút szá-
mokban is nô, ezért – fôleg a fejlett világban – az eddigi
termelési és a fogyasztási szokások nem tarthatók fenn.
Az egészségügy terén tapasztalható jelentôs fejlôdés elle-
nére olyan új problémák jelentkeztek, mint a HIV/AIDS,
sok régi baj, például a malária újbóli megjelenése számos
országban és közösségben növeli a gyermekhalandósá-
got és csökkenti az emberek várható életkorát.

Johannesburg, út a fenntartható jövô felé?

Tíz évvel Rio után a világ országainak képviselôi újból
összegyûltek, hogy áttekintsék a Föld-csúcs addigi
eredményeit, konkrét tennivalókat határozzanak meg,
és kitûzzék az Agenda 21 és a közelmúltban megjelent
Millenniumi Deklaráció további fô feladatait. A 2002.
augusztus 26. és szeptember 4. között lezajlott WSSD-n
a fenntartható fejlôdés egy sokkal jobban kidolgozott,
új paradigmáját fogalmazták meg. A Politikai Nyilatko-
zat ban megállapították, hogy a fenntartható fejlôdés
„három, egymástól független, egymást erôsítô pilléren
nyugszik”, ezek a gazdasági, a társadalmi fejlôdés és a
környezetvédelem. Ezeket „helyi, nemzeti, regionális és
globális szinten” kell fejleszteni (5. cikkely). A paradig-
mában benne van az is, hogy bizonyos kritikus ténye-
zôk, mint a szegénység, a pazarló fogyasztás, a környe-
zetrongálás, a városi nyomor, a népességszaporulat bo-
nyolultsága és ezek egymást erôsítô hatása eredményezi
az egyenlôtlenséget, a konfliktusokat, valamint az em-
beri jogok megsértését.

A Csúcson megállapították, hogy lényegbevágó, gya-
korlati lépéseket kell tenni az egymással összefüggô
problémák megoldására. A johannesburgi összejövete-
len, amely célként a végrehajthatóságot tûzte maga elé,
többek között megfogalmazták az egészséges ivóvíz, az
egészségügyi ellátás, a modern és tiszta energia elérhe-
tôségének jogát, és az ökoszisztémák további romlásá-
nak megállítását. A fenti vállalások mellett a kormá-
nyok, nem kormányzati és kereskedelmi szervezetek
között 300-nál több, a fenntartható fejlôdés erôsítésére
irányuló önkéntes partneri megállapodás jött létre. A
kitûzött feladatok teljesítésén áll vagy bukik a Csúcs
céljainak megvalósulása.

Összefoglalva: a fenntartható fejlôdés sokoldalú, dina-
mikus fogalom, amelyet számos oldalról, sokféleképpen
lehet megközelíteni. Egyesek szerint nincs szükség pon-
tos definícióra, a fenntartható fejlôdést inkább olyan át-
alakulási folyamatnak kell felfogni, amely szoros szálak-
kal kapcsolódik a helyi feltételekhez, igényekhez és prio-
ritásokhoz. Mégis, ha nem is tudjuk megadni a fenntart-
ható fejlôdés egyértelmû meghatározását, a vele kapcso-
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latos globális kihívások szükségessé teszik a széles körû
nemzetközi együttmûködést, a politikai elkötelezettséget,
a fenntartható jövô elérésére fordítandó energiát.

A fenntartható fejlôdésre nevelés (ESD) víziója

A formális és informális oktatás, a közvélemény tájékoz-
tatása és ébrentartása alapvetô követelmény, ha azt akar-
juk, hogy az egyének és a társadalmak a legjobb képes-
ségeiket fejthessék ki. A minden szinten folyó oktatás–
nevelés a fenntartható fejlôdés kulcsa, és ez megkívánja,
hogy egyensúly álljon fenn a gazdasági, társadalmi célok,
valamint a környezet iránti felelôsségérzet között. A ne-
velés során gondoskodni kell arról, hogy a közösségek
megfelelô jártasságra tegyenek szert, perspektívájuk le-
gyen, megismerjék a fenntartható életmód értékeit. Szá-
mos tudományág interdiszciplináris, integrált fogalmaival
és analitikus eszközeivel kapcsolatos ismereteket közölni
kell (ENSZ Fenntartható Fejlôdés Bizottsága, 2002). A
nevelésben olyan új célokat kell kitûzni, amelyek fonto-
sak a fenntartható fejlôdés által megkívánt változások
megvalósítása szempontjából. Különös figyelmet kell
fordítani az oktatás fejlesztésére, reformjára, elsôsorban
az Oktatás Mindenki Számára (Education for All, EFA), a
Millenniumi Fejlesztési Célok (Millennium Development
Goals) és a Nemzetközi Írás–olvasás Elterjesztése Évtizede
(International Literacy Decade) célkitûzéseire.

A WSSD végrehajtási tervében a fenntartható fejlôdés-
sel kapcsolatos két fô szempontot határoztak meg:

– Elôször: a nevelés a fenntartható fejlôdés alapja,
ezért az ESD céljait össze kell hangolni az Oktatás Min-
denki Számára elveivel,

– Másodszor: a nevelés az értékek és magatartási for-
mák, a jártasság és viselkedés elsajátításának fô eszköze,
ezzel valósíthatók meg az életvitel terén a fenntartható fej-
lôdéssel kapcsolatos változások az egyes országokban és
az országok között. Segítségével vethetjük fel a fenntartha-
tó fejlôdéssel kapcsolatos ütemtervben megfogalmazott
problémákat: a nemek közötti egyenlôség, a környezetvé-
delem, a vidékfejlesztés, az emberi jogok, az egészségügyi
ellátás, a HIV, a fogyasztási szokások kérdését.1

1 Az UNESCO fôigazgatójának felhívása az UNESCO tagállamainak
állandó küldötteihez a WSSD 2002. szeptember 30-i tanácskozása után.

A legtágabb értelemben vett nevelés az emberiség
legfôbb reménysége, a fenntartható fejlôdés megvalósítá-
sának leghatásosabb eszköze. A jelenlegi nevelési rend-
szerek nem elégítik ki ezt az igényt, ezért rendkívüli a
fontossága a nevelés minôségének, és annak, hogy célki-
tûzései közé felvegyük a fenntartható fejlôdés tárgyalását,
ami az UNESCO és a világ legfôbb feladatai közé tartozik.

A minden szintû és minden formájú nevelésnek kell
elôsegíteni azt, hogy a bármilyen korosztálybeliek jobban
megértsék a világot, melyben élnek, a jövônket fenyege-
tô olyan kérdések bonyolultságát és összefüggéseit, mint
a szegénység, a pazarló fogyasztás, a környezet rongálá-
sa, a városi nyomor, a népességnövekedés, a nemek kö-
zötti egyenlôtlenség, az egészségügy, valamint a konflik-
tusok, az emberi jogok megsértése.

A nevelésrôl alkotott víziónk feltételezi a fenntartható
jövôhöz szükséges ismeretek és jártasság holisztikus,
interdiszciplináris megközelítését úgy, hogy az magában
foglalja mind a formális, mind az informális nevelést.

Az ESD jelentése és hatóköre

Az ESD „kialakulóban lévô dinamikus eszme, amely a
nevelés új víziója felé mutat, és fel akarja vértezni az em-
berek minden korosztályát arra, hogy vállalják a fenntart-
ható jövô megalkotásának felelôsségét, és élvezzék annak
eredményeit”.2 Nem annyira a fenntartható fejlôdésrôl szó-

2 Nevelés a fenntarthatóság érdekében – Riótól Johannesburgig. Mire
tanít az elkötelezettség évtizede? – WSSD, Johannesburg, 2002, p. 6.

ló, mint inkább a fenntartható fejlôdés érdekében végzen-
dô nevelômunkáról van szó – így alakul ki egy mindenre
kiterjedô, átfogó koncepció. Nemcsak a nevelôknek és a
tanítványoknak kell megérteniük a fenntartható fejlôdés
lényegét, de részt kell venniük benne, és tovább kell fej-
leszteni annak interdiszciplináris jellegét. Az ESD olyan
információorientált együttmûködési elgondolás, amely a
nevelôket és tanulókat egyaránt arra ösztönzi, hogy mû-
ködjenek együtt, vitatkozzanak, használják fel tapasztala-
taikat és kreativitásukat. Az ESD-nek ez a dinamikus jelle-
ge eredményezi, hogy sokoldalúan használhatják fel a
közösségi szellem, az oktatás és a gyakorlat minden jelleg-
zetességét mint olyan hatalmas eszközt, amely nem csak a
fenntarthatóság lényegét segít megérteni, de továbbfej-
leszti a tudást, perspektívát nyújt olyan egyéni és kollektív
döntésekhez, amelyekkel megjavítják – mind rövid, mind
hosszabb távon – az élet minôségét. Ez azt is jelenti, hogy
annak ellenére, hogy még ha megegyezés jön is létre az
ESD lényegét illetôen, különbözôek lesznek a helyi össze-
függések prioritások és megközelítések. Ez az egész kriti-
kus pontja, ebbôl következik, hogy annak ellenére, hogy
az ESD-nek nincs egyetlen „igazi” definíciója, közmeg-
egyezés jöhet létre abban, hogy mivel járulhat hozzá a
nevelés a fenntartható fejlôdéshez.

Az ESD céljait, hangsúlyait, folyamatait helyileg kell
meghatározni úgy, hogy megfeleljenek a lokális környe-
zeti, társadalmi és gazdasági követelményeknek. Meg-
könnyíti ezt, ha a munkába bevonjuk a közösségeket,
amelyeknek módjukban áll az embereket az ôket érintô
döntésekrôl tájékoztatni. A világ minden részérôl szárma-
zó, a fenntartható jövôre vonatkozó, jó megoldásokkal
biztató tapasztalatok cseréje bôvíti a választási lehetôsé-
geket, változatossá teheti a nemzetközi együttmûködés
formáit. Az alapfokú oktatás javításával, a meglévô neve-
lési formák átalakításával fejleszthetjük a tudást, a min-
dennapi gyakorlatot, perspektívát és értékeket adunk az
embereknek. Ez teszi lehetôvé az egyének számára, hogy
az iskola bevégzése után is tovább tanuljanak, fenntart-
ható életfeltételeket teremtsenek a mindennapi életben.

Az ESD a következô területeken akar ugrásszerû fejlô-
dést elérni: az alapfokú oktatás javítása, meglévô nevelési
rendszerek minden szinten történô átalakítása a fenntart-
ható fejlôdés célkitûzéseinek támogatására, a közvéle-
mény felvilágosítása.
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Ezeket a területeket eredetileg az Agenda 21 36. feje-
zetében jelölték ki, majd kiterjesztve, a következô megfo-
galmazással felvették a Fenntartható Fejlôdés Bizottsága
(CSD) programjai közé:

– Tudatosítani kell a közvéleményben, mennyire fon-
tos, hogy mindenki megértse azokat az elveket, amelye-
ken a fenntarthatóság alapszik. Ez megkívánja, hogy az
emberek fenntartható fogyasztási és termelési modelleket
kövessenek, és itt kiemelkedô szerepe van a médiának.

– Tekintet nélkül életkörülményeire és foglalkozásá-
ra, mindenki kapja meg a lehetôséget egész élete folya-
mán a neveléshez és tanuláshoz. Ehhez felül kell vizsgál-
ni a nemzeti nevelési–oktatási irányelveket, átalakítani a
formális oktatási rendszereket.

– Úgy kell átalakítani a jelenlegi oktatást, hogy tartal-
mazza a társadalmi gazdasági környezeti ismereteket,
ismertesse meg a fenntarthatóság értékeit és perspektí-
váit. A nevelésben kapjanak helyet a fenntartható fejlô-
désre vonatkozó nemzeti stratégiai és akciótervek.

– Különleges képzési formákat kell kifejleszteni, hogy
a társadalom minden rétege számára biztosítsák a lehetô-
séget, hogy munkájukat a fenntarthatóságnak megfelelô-
en végezhessék.

Az UNESCO a Nevelés a Fenntartható
Fejlôdésért Évtizedében

Az UNESCO-t jelölték ki az ENSZ Nevelés a Fenntartható
Fejlôdésért Nemzetközi Évtizede (DESD) fô végrehajtója-
ként, és ez nem volt véletlen. A Riói Föld-csúcs után 1992-
ben a Fenntartható Fejlôdés Bizottsága az UNESCO-t jelöl-
te ki, mint az Agenda 21 35. fejezetének (Természettudo-
mányok) és a 36. fejezetének (Nevelés) felelôsét. Ennek
alapját már a stockholmi (1972), tbiliszi (1977) és moszk-
vai (1987) konferenciákon, illetve a Környezet és Fejlôdés
Világbizottságában megvetették (1987).

Az UNESCO belátja, hogy habár a fenntartható fejlôdés-
re nevelés témája sok éven keresztül szerepelt a napirend-
jén, prioritást és világos célkitûzést a WSSD adott ennek a
témának. Azt is elismeri az UNESCO, hogy számos partner-
szervezetben és sokan egyénileg is dolgoztak ennek érde-
kében. Az UNESCO többletértéket akar adni az Évtizednek
azáltal, hogy koherens stratégiai szerepet játszik benne.

AZ ENSZ az UNESCO-tól mint fô végrehajtó szervezet-
tôl a következôket várja el:

– Dolgozzon ki nemzetközi végrehajtási tervet, kap-
csolódjon be a már mûködô nevelési folyamatokba, elsô-
sorban a Világnevelési Fórum (World Education Forum)
és az ENSZ Írás–olvasás Elterjesztése Évtizede (UN Litera-
cy Decade, UNLD) által létrehozott Dakar Akció Keretterv
(Dakar Framework for Action) munkájába.

– A végrehajtási tervet egyeztesse az ENSZ-szel, a fon-
tosabb nemzetközi szervezetekkel, kormányokkal, nem
kormányzati intézményekkel, minden érdekelt féllel.

– A legfontosabb, hogy a kormányok számára ajánlá-
sokat fogalmazzon meg, hogyan integrálják a fenntartha-
tó fejlôdés témáit az oktatásba, milyen legyen stratégiájuk
és a különbözô szinteken végzendô tevékenységükre
vonatkozó tervük.

Mit tanultunk eddig?

A Rio és Johannesburg között eltelt tíz év alatt sok min-
den történt, sok hasznosat tanultunk (lásd a 2. sz. láb-
jegyzetet), de sok olyan feladat van még, amit nem sike-
rült elvégezni.

A fenntartható fejlôdés oktatásával kapcsolatos tíz
éves tapasztalataink közül a következôket kell kiemel-
nünk:

– A magasabb oktatási–nevelési formák csak az
alapfokú oktatásra alapozhatók, mert itt van arra lehe-
tôség, hogy megmagyarázzuk, mi is a fenntartható fej-
lôdés.

– Szükség van a már meglévô oktatási irányelvek,
programok és gyakorlatok olyan átfogalmazására, hogy
azok tartalmazzák a fenntartható fejlôdésre vonatkozó
alapelveket, motivációkat és kötelezettségeket.

– A nevelés a vidék fejlôdésének kulcsa, ezzel bizto-
síthatjuk a mezôgazdasági területek és közösségek gaz-
dasági, kulturális és környezeti életképességét.

– Az egész életen át, mind technikai, mind szakmai
téren felnôtt és közösségi formákban folytatott tanulás, a
felsôoktatás, tanárok továbbképzése, mind a fenntartható
jövô elengedhetetlen feltételei.

– A fenntartható fejlôdés kihívásainak eleget tenni
nehéz és bonyolult feladat. Új partnerkapcsolatok kiépí-
tésére van szükség a kormányok, akadémiai és tudomá-
nyos közösségek, tanárok, nem kormányzati szervek,
helyi közösségek és a média között. Ezek mind fontosak
a kulturált fenntarthatóság kialakításához.

Maradtak még ezeken kívül is fontos feladatok, kihívá-
sok, melyeknek eleget kell tennünk:

– A fenntartható fejlôdésre nevelés beépítése a meg-
lévô fejlesztési irányelvekbe és a nemzeti feladatok közé;
itt szükség van a minisztériumok együttmûködésének
jobb összehangolására.

– A fenntartható fejlôdéssel kapcsolatos vezérelveket
ki kell alakítanunk.

– Jobban kell hangsúlyozni – a formális és informális
oktatásban – a fenntartható fejlôdésre irányuló nevelést.

– Növelni kell azoknak az intézményeknek a kapaci-
tását, amelyek a fenntartható fejlôdésre nevelés szakmai
tervezését és gyakorlatát végzik, és fejleszteni kell szak-
mai színvonalukat.

– Minden vonatkozásban javítani kell a fenntartható
fejlôdésre nevelés ellenôrzését, értékelését és az errôl
szóló beszámolók készítését.

– Fokozott figyelmet kell fordítani az önálló kez-
deményezésekre, az ezektôl származó irányelveket,
programokat és tapasztalatot be kell építeni a hosszú
távú nevelési tervekbe és a pénzügyi intézmények mû-
ködésébe.

Az UNESCO szerepe a DESD-ben

Az UNESCO-nak mint „felelôs ügynökségnek” a követke-
zô feladatokat kell teljesítenie:

– Legyen az ESD és az Évtized elômozdítója, szerve-
zôje és motorja.
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– Segítse az egyes országokat, hogy képesek legye-
nek a fenntartható fejlôdés nevelési feladatainak elvég-
zésére.
– Figyeljen oda a partnerekre, fogja össze kezdemé-

nyezéseiket, legyen összekötôjük az ENSZ felé, támogas-
sa ôket olyan végrehajtási tervekkel, dokumentumokkal
és konferenciák szervezésével, amelyek illeszkednek a
szokásos ENSZ folyamatokba.
– Ösztönözze a már mûködô szervezetek és hálóza-

tok munkáját, könnyítse meg olyan új intézmények alapí-
tását, amelyek meg tudnak felelni az ESD által támasztott
hatalmas gyakorlati, követelményeknek.
– Legyen az UNESCO az új gondolatok megvitatásá-

nak fóruma, segítse az ESD-t fejlesztô stratégiákat.
– A civil szervezetekkel összefogva mozgósítsa a tö-

megeket a fenntartható fejlôdés érdekében.
– Minden téren járuljon hozzá a jó tapasztalatok cse-

réjéhez.
– Mozdítsa elô az ESD-t szolgáló kutatást, gyakorlatot

és innovációt.
– Támogassa és szilárdítsa meg a kevéssé ismert part-

nerek fontos tevékenységét.
– Keresse a jó együttmûködést a magánszektorral.
– Számoljon be az ENSZ-nek a DESD-t támogató

munkájáról.
Az UNESCO a saját intézményein keresztül továbbra is

hozzá fog járulni a fenntartható fejlôdéshez és az ESD-
hez, beleértve az Agenda 21 és a Fenntartható Fejlôdés
Bizottsága (CSD). munkáját. Kiemelt figyelmet fordít az
EFA-ra, a vízellátásra, az írni–olvasni tudás elterjesztésé-
re, mert ezek az ESD integráns részei.
Az UNESCO nem szponzoráló szervezet, és nem tekin-

ti magát globális koordinátornak. Vállalja a partnerségi
felelôsséget az ENSZ általános intézkedéseinek segítésé-
re. Fenntartás nélkül dolgozik majd az ESD érdekében,
támogatni fogja az egyes országok ilyen irányú tevékeny-
ségét, felkutatja a hiányosságokat és gyenge pontokat,
mindent megtesz hogy ezeket energikusan és a partneri
kapcsolatok építésével kiküszöbölje.

A Fenntartható Fejlôdésre Nevelés Évtizedével
kapcsolatos UNESCO-stratégia

2003. április 12-én az UNESCO Végrehajtó Bizottsága meg-
bízta a Titkárságot, hogy irányítsa az ESD-évtized munká-
ját, konzultáljon más ENSZ ügynökségekkel, tagállamokkal
és civil szervezetekkel. Az UNESCO kétirányú tevékenysé-
get fejt ki: egyrészt a feladat fô ügynökségeként mûködik,
másrészt önálló kezdeményezésekkel segíti az Évtizedet.
A vezetôszereppel kapcsolatban:
– Az UNESCO végrehajtási kerettervet készít.
– Ebbe a keretbe építi be a partnerek hozzájárulását

és javaslatait. Ideiglenes határidô 2003. június.
– Egyes esetekben az UNESCO felkéri a partnereket,

fogalmazzák meg elgondolásaikat, és hogyan, kikkel akar-
nak együttmûködni. A „keret kitöltése” lehetôvé teszi,
hogy alulról építkezve kidolgozzuk a Végrehajtási Tervet,
hiszen a WSSD-nek éppen ez a legfontosabb alapelve.
– A Terv fogalmazványa a partnerség segítségével és

a feltárt hiányosságok ismeretében kiegészíthetô, javítha-
tó. Az UNESCO feladata éppen az, hogy társakat keres-
sen a hiányosságok kiküszöbölésére.
– A Végrehajtási Terv kidolgozását 2003 novemberére

tervezzük. Ezután további konzultációk következnek a
regionális és világszervezetekkel, részt veszünk más szer-
vezetek által szervezett konferenciákon, így a Végrehajtá-
si Tervet 2004 elsô felére el tudjuk készíteni.
Saját tevékenységünk három területre terjed ki: Nevelés

Mindenki Számára, Küzdelem az Írástudatlanság Ellen
és Víz. Ez beleillik a Szervezet 2004–2005-ös kétéves
programja fô irányelveibe, valamint a hatéves középtávú
Nevelési Stratégiánkba. A fô figyelmet az oktatás–nevelés
minôségére irányítottuk olyképpen, hogy megfeleljenek
a tágabban értelmezett fenntarthatóság követelményei-
nek és a Johannesburgban lerögzített három alapelvnek.
Az EFA és az Írástudatlanság Elleni Mozgalom keretében
az UNESCO fôképpen a tanárok iskolai és az iskolán kí-
vüli munkájára figyel; a vizet illetôleg az UNESCO a tá-
gabb értelemben „vízcentrikus nevelésre” koncentrál.

MEGVALÓSÍTHATÓ-E A FENNTARTHATÓ VILÁG? Ram Boojh

A szerzô a Connect indiai Környezetnevelési Központ (CEE) támogatá-
sával megjelenô hindi nyelvû változatának szerkesztôje. Fordította
Menczel György.

A Fenntartható Fejlôdés Világcsúcsot (World Summit on
Sustainable Development, WSSD), más néven Rio+10-et
vagy Földcsúcs-2-t 2002. augusztus 26. és szeptember 4.
között tartották Johannesburgban. Ez volt eddig a legna-
gyobb nemzetközi összejövetel, ahol a Föld jövôje meg-
vitatásra került. A hivatalos Csúcs mellett különbözô
helyszíneken „kísérô” konferenciákat is tartottak. A részt-
vevôk száma 21000 volt, közöttük 104 állam- és kor-
mányfô, 9000 küldött és 4000 sajtótudósító.

Amíg a WSSD-ig eljutottunk

Az elsô Emberi Környezet ENSZ-Konferencián (United
Nations Conference on Human Environment, Stockholm,
1972) sok, a környezetre és a fejlôdésre vonatkozó vita
zajlott. 113 ország képviseltette magát, de csak két ország
(Olaszország és Svédország) államfôje vett részt végig a
vitákban. A Stockholmi Nyilatkozat mégis a környezetvé-
delem Magna Chartájává vált, rengeteg környezetvédel-
mi elvi és törvényhozási kezdeményezést indított el az
egyes országokban.
Stockholm után húsz évvel 1992 júniusában a világ

vezetôi újra találkoztak Rio de Janeiróban az ENSZ Kör-
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