Konferenca Očistimo Balkan v enem dnevu! uspešno zaključena
Rimske toplice, 17. april - Med 15. in 17. aprilom 2011 je v organizaciji društva Ekologi brez
meja v Rimskih toplicah potekala regionalna konferenca Očistimo Balkan v enem dnevu!,
na kateri je sodelovalo 61 predstavnikov iz 11 držav, ki bodo drugo leto skrbeli za
organizacijo in izvedbo velike prostovoljske okoljske akcije v svoji državi. Sedem delavnic
in predavanj so skupaj s člani slovenske ekipe lanske akcije vodili priznani strokovnjaki s
področij logistike, projektnega vodenja, zbiranja sredstev, konceptualnega razmišljanja in
komunikacij. Udeležence konference sta nagovorila dr. Janez Potočnik in minister za okolje
in prostor dr. Roko Žarnid. Glavni cilji konference so bili združiti prostovoljce iz držav
Balkana na enem mestu, omogočiti prenos znanja in izkušenj pri organizaciji množičnih
prostovoljskih akcij in vzpostaviti ožje vodstvene ekipe za uspešno izvedbo svetovnega
čiščenja leta 2012 v vsaki od sodelujočih držav. Danes je mednarodna ekipa pobude
Očistimo svet 2012! na novinarski konferenci predstavila zaključke konference in
napovedala svetovno čistilno akcijo, ki bo 24. marca leta 2012.
Na konferenci je sodelovalo 11 držav: Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Kosovo,
Makedonija, Srbija, Hrvaška, Slovenija, Estonija, Avstrija in Latvija.
V petkovem nagovoru udeležencem je evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik
mednarodnemu gibanju Očistimo svet! (Let's Do it, World!) izrazil polno podporo Evropske
komisije in poudaril, da ima civilna družba moč, ki je politika in zakonodaja nimata. S svojim
zgledom lahko vpliva na spremembe navad in razmišljanja celotne družbe. Povedal je še, da
je gibanje Očistimo svet! pred izzivom. Razširiti mora vrste, saj je pomembno, da se mu
pridruži čim več partnerjev s področja nevladnih prostovoljskih in okoljskih organizacij,
združenj in mrež, ključnega pomena pa bo tudi vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti na
ravni celotne EU in širše.
Minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnid je pozdravil mednarodno združevanje okoljskih
aktivistov in o lanski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! povedal, da ni pomembno samo
to, da se je 17. aprila 2010 združilo preko 270.000 Slovencev, temveč tudi vse pozitivno, kar
je sledilo. Pomembno se mu zdi, da se veliko pozornosti pri ozaveščanju nameni mladini in
otrokom, ki bodo nadaljevali in razvijali našo dediščino. Udeležencem iz balkanskih držav je
obljubil podporo pri prepričevanju odločevalcev v posameznih državah.
»Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je bila nekaj izjemnega. Več kot 270.000 se nas je
združilo, prevzeli smo odgovornost za svoj kraj in dokazali, kako uspešni smo lahko, kadar se
vsi borimo za isti cilj. Čas je, da v podobni akciji poskusimo združiti cel svet. Datum je že
določen - 24. marec 2012, ko bodo milijoni ljudi del največje okoljske akcije v zgodovini
človeštva. Priprave na svetovno akcijo se začenjajo tudi v Sloveniji, v čast nam je, da
koordiniramo področje Balkana,« je povedala predsednica društva Ekologi brez meja Petra
Matos in zaključila z besedami Victorja Hugoja: «Ni je večje moči od moči ideje, katere čas je
prišel.«
Tiina Urm, predstavnica za medije gibanja Očistimo svet 2012! in članica prvotne ekipe
Let's Do it! iz Estonije, je povedala, da je ideja že prerasla v gibanje. »Gibanje Let’s Do it se je
začelo 3. maja 2008 v Estoniji, ko je 50.000 prostovoljcev v samo 5 urah po celi državi zbralo
10.000 ton odpadkov. Od takrat se projekt širi in je do zdaj bil uspešno izveden v Latviji, Litvi,
Indiji, Portugalski, Sloveniji, Ukrajini, Romuniji, Srbiji in Bolgariji, kjer je skupaj 1,3 milijona
ljudi sodelovalo v enodnevnih prostovoljskih čistilnih akcijah. Včeraj so čistili v Ukrajini,

Moldaviji in Litvi. 24. marca 2012 bo val lokalnih in regionalnih čistilnih akcije zajel cel svet.
Naš cilj je, da ekipe prostoovljcev organizirajo enodnevno čiščenje v vsaj 100 državah sveta,
da v njih do konca leta 2012 sodeluje vsaj 300.000.000 prostovoljcev,« je še dodala Tiina
Urm in pojasnila, da se projektu na spletni strani www.letsdoitworld.org ali preko lokalnih
ekip v državi lahko vsak priključi že zdaj. V tem letu bo na podoben način, kot je konferenca
Očistimo Balkan v enem dnevu!, po svetu potekalo 18 regionalnih konferenc, od tega 8 v EU.
Nara Petrovič iz društva Ekologi brez meja je dodal, da so bili pred kratkim predstavniki
projekta Očistimo svet! v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, kjer poteka kampanja za
podporo svetovni akciji čiščenja. Uspelo jim je prepričati večino poslancev, da podpišejo
deklaracijo, do potrebnih 389 glasov jih manjka le še 32. Podporno deklaracijo so že podpisali
vsi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu in s tem pokazali, da Slovenija zna biti enotna
v primeru življenjsko pomembnega vprašanja, ki se tiče vseh državljanov sveta.
Program konference je bil pester in raznolik. Delavnice so v družbi predstavnikov slovenske
ekipe OSVED! vodili edina licencirana trenerka de Bonovih metod razmišljanja v Sloveniji
mag. Nastja Mulej, eden najbolj uspešnih slovenskih menedžerjev in direktor Studia
Moderna Sandi Češko, strokovnjakinja in svetovalka za odnose z javnostmi mag. Nada
Serajnik Sraka, samostojna svetovalka na področju aktivacije sponzorstev Vesna Stanid,
vodja oddelka za raziskave in analize Brigita Femec in direktor trženja pri družbi Kliping Jure
Habjanič. Dogodek je s predavanjem o porabi naravnih virov zaključila dr. Lučka Kajfež
Bogataj.
Več o vsebini predavanj in predavateljih:
http://ebm.si/oj/novice/157-konferenca-v-rimskih-toplicah-v-polnem-zamahu.html
Nagovor dr. Janeza Potočnika:
http://youtu.be/msgWnM5qOpM
Gradivo za medije:
http://ebm.si/zamedije/Gradivo_za_medije_15042011.pdf
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