Ziņa presei
06.07.2012
6. Paneiropas Zaļās Jostas konference: Aicinājums saglabāt Mavrovo nacionālo parku.
Vienošanās par visaptverošu darba programmu Paneiropas Zaļās Jostas iniciatīvas
stiprināšanai
Somijas, Krievijas un Norvēģijas vienošanās paraugs
Radolfcelle/ Nirnberga/ Mavrovo. 6. Paneiropas Zaļās Jostas konferences noslēgumā Mavrovo
nacionālajā parkā Maķedonijā tika pieņemts aicinājums aizsargāt dabas vērtības, kas saglabājušās
bijušā Dzelzs priekškara ēnā. Eiropas Zaļā Josta, kas 12500 km garumā nepārtraukta stiepjas
cauri Eiropai, ir patvērums un mājvieta daudzām augu un dzīvnieku sugām.
Kristela Šrēdere (Christel Schroeder), EuroNatur fonda prezidente, uzstājoties konferencē sacīja:
“Lai ilgtermiņā saglabātu Zaļās Jostas ievērojamās dabas vērtības, nacionālo parku un dabas
rezervātu izveide ir Eiropas dabas aizsardzības neatliekams uzdevums”. Savu runu viņa nobeidza
ar prasību: “Mēs vēršamies pie visu valstu valdībām, caur kurām iet Zaļā Josta, lai nodrošinātu šīs
nozīmīgās Eiropas dabas mantojuma daļas saglabāšanu. Lielie un destruktīvie infrastruktūras
projekti, kas iznīcina un apdraud Zaļo Jostu kā visai Eiropai cauri ejošu un nepārtrauktu augu un
dzīvnieku sugu dzīvotni, nedrīkst tikt atbalstīti.”.
Konferencē, kurā piedalījās ap 100 dalībnieku no 21 valsts, caur kurām iet Zaļā Josta, īpaša
kritika tika izteikta Mavrovo nacionālā parka apdraudējumam. Tiek plānota divu lielu
hidroelektrostaciju būve, kam paredzēts Pasaules Bankas un Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības
Bankas finansējums. Līdz ar to Mavrovo nacionālajā parkā, kas neskarto mežu masīvu dēļ tiek
uzskatīts par vienu no Zaļās Jostas vides pērlēm, tiktu izvietotas daudzas mazākas
hidroelektrostacijas, un parka teritoriju pārklātu pievedceļu tīkls.
Kajs Frobels (Kai Frobel), BUND pārstāvis, vērsās pie Maķedonijas Vides ministra Ademi, kurš
atklāja konferenci, ar lūgumu saglabāt Mavrovo Nacionālo parku. Maķedonijā ir saulains klimats,
tādēļ atjaunojamās elektroenerģijas ražošanai jāizmanto saules enerģija, nevis ūdens enerģija, ko
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iegūst nacionālajos parkos un citās saudzējamās dabas vietās.
6. Paneiropas Zaļās Jostas konferences organizētāju - EuroNatur Dabas aizsardzības fonda un
BUND (Vācijas Vides un Dabas Aizsardzības asociācija) - secinājumi bija pozitīvi. Konference ir
pieturas punkts spēcīgas kustības izveidē Zaļās Jostas aizsardzībai Eiropā. Konferenci atbalstīja
Vācijas Federālā Dabas Aizsardzības Aģentūra ar Vācijas Federālās Vides, Dabas Aizsardzības un
Reaktoru Drošības ministrijas finansējumu. Dr. Uve Rīkens (Uwe Riecken), nodaļas vadītājs
Federālajā Dabas Aizsardzības aģentūrā, uzsvēra patreizējo federālās valdības atbalstu Zaļās
Jostas iniciatīvai: “Koalīcijas līgumā ir skaidri formulēts mērķis stiprināt Eiropas iniciatīvu līdztekus
Vācijas Zaļās Jostas aizsardzības nodrošināšanai. Tas nodrošina Eiropas Zaļajai Jostai spēcīgu
politisku atbalstu.”
Jāizceļ pēdējā laika notikumi Eiropas Zaļās jostas ziemeļu daļā. Somijas, Krievijas un Norvēģijas
valdības parakstījušas Saprašanās Memorandu, kurā apņemas sadarboties Eiropas Zaļās Jostas
aizsardzībai. Šī vienošanās uzskatāma par paraugu citām Eiropas Zaļās Jostas daļām.
Eiropas Zaļās Jostas iniciatīva atzīmē ievērojamus panākumus arī tās dienvidu daļā, Bulgārijā.
Iedzīvotāju protesti, kā arī Bulgārijas Zaļās Jostas partnerorganizācijas, Bulgārijas Bioloģiskās
Daudzveidības fonda intensīvā iesaistīšanās panāca nelegāli uzbūvētas viesnīcas nojaukšanu
pašā Melnās jūras krastā, Strandja Dabas parkā.

Konferences dalībnieku vienošanās:

 Līdz šim Eiropas Zaļajā Jostā bija trīs grupas. Konference apstiprināja, ka tagad darbosies
četras grupas:
1) Feno-Skandināvijas grupa (Norvēģijas Z-daļa, Somija un Krievija);
2) Baltijas Zaļā josta (gar Baltijas jūras krastu)
3) CentrālEiropas Zaļā josta (no Baltijas piekrastes līdz Dravas upei)
4) Balkānu Zaļā josta (no Dravas upes līdz Egejas un Melnajai jūrām).

 Konferencē apstiprināja jaunu koordinācijas struktūru visai iniciatīvai. Katrai grupai ar balsu
vairākumu bija jāizvēl reģionālais koordinators. Visu valstu valdības, kurās ir Zaļā Josta,
izveidos Nacionālos Fokālos Punktus. NVO, kas aktīvi darbojas Zaļās Jostas aizsardzībā,
turpmāk tiks sauktas par Zaļās Jostas Iniciatīvas partneriem.
 Reģionālo koordinatoru uzdevums ir aktivitāšu koordinēšana savā grupā.

 Vispārējo Zaļās Jostas Iniciatīvas koordināciju pārņem Koordinācijas Grupa, kurā ir 12
dalībnieki, kas tiekas divas reizes gadā. Katru Zaļās Jostas grupu pārstāv reģionālais
koordinators, viens Nacionālais Fokālais Punkts un partneris NVO. Koordinācijas Grupā
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iesaistās arī IUCN un atbalsta Eiropas Zaļās Jostas Iniciatīvu.
 Eiropas Zaļās Jostas Iniciatīvai jākļūst par formālu organizāciju. Jāapzina iespējas to
izveidot kā asociāciju vai trastu.

 Visu kopīgais mērķis ir profesionāla un koordinēta iniciatīvas darbība Eiropā un arī četrās
tās grupās. Tam nepieciešams drošs vidēja un ilgtermiņa finansējums Koordinācijas
Grupas un reģionālo koordinatoru darbībai.
 Jānostiprina politiskais atbalsts Eiropas Zaļās Jostas iniciatīvai. Zaļās Jostas valstis tiks
lūgtas parakstīt Saprašanās Memorandu.
Par Eiropas Zaļās Jostas Iniciatīvu

 Eiropas Zaļās Jostas Iniciatīva uzstādījusi mērķi saglabāt un attīstīt bijušā Dzelzs
priekškara teritorijas, kas gadu desmitiem pārdalīja Eiropu un kļuva par nepārtrauktu,
12500km garu dabas joslu, mājvietu savvaļas putniem un dzīvniekiem. Vairāk informācijas:
www.europeangreenbelt.org
Uzziņām:

 EuroNatur, Konstanzer Str. 22, 78315 Radolfzell, Tel.: 07732 - 92 72 10, Fax: 07732 - 92 72
22, E-pasts: info@euronatur.org, Internets: www.euronatur.org Kontaktpersona: Gabriel
Schwaderer
 BUND-project office Green Belt, Hessestr. 4, 90443 Nürnberg, Tel.: 0911 – 575294-10,
E-pasts: gruenesband@bund-naturschutz.de, Internets: www.gruenesband.info
Kontaktpersona: Dr. Liana Geidezis.
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