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HáLózaTépíTés EUrópáBaN – 
ÖNKORMáNyzATOK A MILLENNIUMI 
FEJLESzTéSI CéLOK ELéRéSééRT

2000 szeptemberében a világ vezetői és képviselői találkoztak, hogy elfogadják  
a jövő évszázad kihívásait bemutató ENSz Millenniumi Nyilatkozatot. Ez a nyi-
latkozat szolgált alapjául egy sor célkitűzésnek – közismertebb nevükön a millen-
niumi fejlesztési céloknak (MFC-k) – amelyek megvalósítási határidejéül 2015-öt 
tűzték ki. Ezek megvalósítása jelenti a legfontosabb nemzetközi célkitűzést a sze-
génység csökkentése terén.

Bár az MFC-k elérése elsősorban az egyes nemzetek kormányainak felelőssége, 
elengedhetetlen az összes politikai szinten megvalósuló együttműködés. Ma a 
Földön élő emberek fele városi környezetben él, 2015-re pedig 10 emberből 6 
lesz városlakó. Az olyan globális kihívásokat, mint a szegénység, az erőforrások  
szűkössége és az éghajlatváltozás, éppen ezért helyi összefüggésekben kell 
megoldani. Az MFC-k eléréséhez a városok és települések, illetve a helyi lakos-
ság: összeköttetést jelentenek a nemzeti és európai szint között. 

Számos önkormányzat évek óta aktív szereplője különböző fejlesztési kezdemé-
nyezéseknek: afrikai, ázsiai, latin-amerikai közösségekkel építettek ki partnersé-
get, helyi projekteket támogatnak, fejlesztési hálózatok működésében vesznek 
részt, vagy politikai teendőik sorába illesztik a millenniumi fejlesztési célokat. 
Léteznek olyan önkormányzatok is, melyek bár hajlandóak lennének a fejlesz-
téspolitika végrehajtására, a gyakorlati tudás (know-how) és a források hiánya 
megakadályozza őket a konkrét lépések megtételében. A tudásbeli hézagok 
kitöltésében komoly szerepet játszik a helyi önkormányzatok összekapcsolása az 
együttműködés, a tapasztalatcsere és a legjobb gyakorlatok egymással történő 
megismertetése érdekében.

Jelen kiadvány a projektben résztvevő önkormányzatoknak az MFC-k elérése 
érdekében végzett tevékenységeiről nyújt képet. A „Hálózatépítés Európában 
– Önkormányzatok a millenniumi fejlesztési célok eléréséért” című projektet az 
Európai Unió finanszírozta. Az együttműködés során számos kérdést vitattunk 
meg, új akciókat és eszközöket fejlesztettünk ki, amelyeket más önkormányzatok 
is felhasználhatnak munkájuk során. Célunk, hogy áttekintést nyújtsunk az 
MFC-kről és hozzájáruljunk a 2015-ös évet követő fejlesztési programhoz,  
különleges hangsúlyt fektetve a helyi szintű tevékenységek folyamatban betöltött 
meghatározó szerepére.

jó olvasást kívánunk!

[Klímaszövetség]
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Hálózatépítés a millenniumi fejlesztési 
célok eléréséért BonnBan a német  
szövetségi – és ensz városBan
Az új ezredév küszöbén az emberiség egy munka-
programot dolgozott ki. Az ENSZ központjában 189 
ország képviselői sürgős feladatokat fogalmaztak 
meg a nemzetközi politika számára a XXI. századra.  
Ennek eredménye a Millenniumi Nyilatkozat, amely-
ből később a 8 millenniumi fejlesztési cél is (MFC) 
megszületett. 2015-ig olyan alapvető célokat tűztek 
ki, mint például a globális éhezés felszámolása 
vagy a mindenki számára elérhető oktatás. Ezeket 
a célokat csak a fejlett és a fejlődő országok együtt-
működésével lehet elérni. Az európai városok és 
önkormányzatok aktívan hozzájárulhatnak a célok 
eléréséhez, például a méltányos kereskedelem, a 
zöld közbeszerzés és a déli félteke országaival való 
önkormányzati kapcsolatépítés támogatásával. 

A millenniumi fejlesztési célok sajátos módon 
vannak jelen az ENSZ németországi központjának 
otthont adó Bonnban. A város minden októberben, 
számos más szervezettel együtt ünnepli az ENSZ 
napját. Minden évben más millenniumi fejlesztési 
célt helyeznek az esemény középpontjába. Sőt, a 
német UNESCO-bizottság harmadszor is Bonnak 
adta az „Évtized Városa a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos oktatásért” kitüntetést. 

Mivel a projekt 2015-ben véget ér, ezért új lendü-
letet adunk további szemléletformálásra az MFC-k 
elérése érdekében. Ebben a különböző európai 
városok és a Klímaszövetség együttműködésében 
megvalósult „Hálózatépítés Európában – önkor-
mányzatok a millenniumi fejlesztési célok eléréséért” 

projekt segített. A projekt keretében megalapí-
tottunk a Bonni Hálózat a Fejlesztésért (Bonner 
Netzwerk für Entwicklung) platformot, amelynek 
keretében klubok, civil kezdeményezések, iskolák, 
vallási csoportok cserélnek tapasztalatot fejlesztés-
politikáikkal kapcsolatban, és közösen dolgoznak ki 
projekteket.

Nagy örömömre szolgál, hogy e bővülő hálózat 
első 2012-es rendezvénye – a Bonni Millenniumi 
Nap (Bonner Millenniumstag) – hatalmas siker volt, 
és a fejlesztési témakörrel kapcsolatban jelentős 
szemléletformálást ért el Bonnban.

Remélem, ez a kiadvány is hozzájárul a szemlélet-
formáláshoz, és bemutatja, hogy a tapasztalatcsere 
és hálózati munka mennyire sokoldalú és hatékony 
tud lenni az európai szervezeten belül. A közösen 
lebonyolított projekt Bonnban nemcsak az 
MFC-kkel kapcsolatos szemléletformálás fellen-
dítésében segített, de konkrétan is hozzájárult az 
MFC-k eléréséhez. 

Semmi mást nem kívánhatok, mint azt, hogy ez a 
kiadvány minél több olvasót ösztönözzön a gyakor-
lati lépések megtételére.

Jürgen Nimptsch, 
Bonn főpolgármestere,
Németország
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Helyi akciók OxfOrdban
Oxford város még abban az időszakban is köte-
lezettséget vállalt a millenniumi fejlesztési célok 
elérése mellett, amikor az Egyesült Királyság meg-
rekedt gazdasági növekedése az országos és helyi 
szintű kormányzatnál is a prioritások átrendeződé-
séhez vezetett.

A gazdasági bizonytalanság és az elmúlt évek meg-
szorításainak mértéke (2010 óta a helyi önkormány-
zatoknak nyújtott pénzügyi támogatás több mint 
egyharmadával csökkent) okozta a legfőbb nehé-
zséget az egyre hátrányosabb helyzetű háztartások 
és közösségek számára, ezzel növelve az egyen-
lőtlenségeket. Az erősödő költségvetési nyomás 
további hozadéka, hogy az angol önkormányzatok 
kevesebb mint egyharmada tekint kiemelt cselek-
vési területként az éghajlatváltozásra. Gyökeres 
megújulás nélkül tehát az Egyesült Királyság min-
den kormányzati szintjén veszélyeztetettnek tűnik az 
eredmények szegényebb lakosság számára
történő átadása a szigetországon belül és a tenge-
rentúlon egyaránt.

Tanácstagként nagyon örülök annak a lehetőségnek,  
hogy együttműködést folytathatunk európai önkor-
mányzati politikusokkal a közös problémák feltárása 
és az olyan gyakorlati megoldások fellelése érdeké-
ben, amelyek idehaza és külföldön is működhetnek. 
A szociális igazságosság és a klímaigazságosság 
inkluzívabb (befogadóbb jellegű) tevékenységeket 
igényel a – helyi önkormányzatok szintjéről köny-
nyebben elérhető és jogosultságokkal felruházható 
– közösségeken belül. Helyi politikusként olyan 
irányelveket szeretnék, amelyek támogatják és ösz-
tönzik a közösségi kezdeményezéseket a továbbfej-
lesztett eredmények továbbadására, főleg a helyi és 
nemzetközi szintű, hátrányosabb helyzetű csoportok 
tekintetében.

Van Coulter,
képviselő, Oxford, Város Közgyűlése

Potsdam a fedélzeten!
Körülbelül három évvel ezelőtt értesültem először 
erről a kiváló projektről, amikor is bonni kollégám 
felkeresett, vázolta nekem a problémát, majd  
egyenesen nekem szegezte a kérdést: „Részt vesztek 
benne, ugye?”
Nem mondtam azonnal igent, ehelyett még kellő 
időben átnéztem az információkat, majd gyorsan 
eldöntöttem: igen, természetesen részt veszünk 
benne!

Részt vállaltunk benne, hiszen mi, bolygónk váro-
sainak lakói vagyunk a felelősek a városfejlesztés 
minden területéért, például a közlekedési és a szoci-
ális infrastruktúra meghatározásáért, és ugyanakkor 
mi vagyunk a legközelebb embertársainkhoz. Részt 
vállaltunk, mert megtanultuk, hogy a helyi politiká-
nak helyben kell megvalósulnia és velejéig helyinek 
kell maradnia, azonban a mai, valós idejű digitális 
hálózatra kapcsolt világban, csak azok tudnak érvé-
nyesülni, akik nagyobb összefüggésekben képesek 
látni a dolgokat. Részt vállaltunk, mert felismertük, 
hogy a világ nagy horderejű problémái közül szá-
mos csak egy interaktív, jól felépített kereskede-
lemi hálózattal oldható meg, és hogy egyszer és 
mindenkorra le kell küzdenünk a történelmi okokra 
visszavezethető észak-dél megosztottságot ezen az 
egyedülálló bolygón. Át kell hát gondolnunk, hogy 

kinek milyen problémákkal és nélkülözéssel kell 
szembenéznie, amelyeknek megoldásában részt 
tudunk vállalni.

Ebben az összefüggésben már felvállaltuk az éghaj-
latvédelem általános érvényű feladatait és – a 
szolidaritás érzésétől ösztönözve, UNESCO Világ 
Kulturális Öröksége státuszt elnyert városként – 
úgymond, éghajlatvédelmi kapcsolatot létesítettünk 
Zanzibár városával. Azóta is együtt munkálkodunk, 
alaposan átgondolva, hogyan tudunk közös intézke-
déseket végrehajtani az éghajlatváltozás ellensúlyo-
zására, és igyekszünk kizárólag helyi, kölcsönösen 
előnyös megoldásokat találni. Megéri a fáradtságot, 
ezért ma már kijelenthetem, hogy jó, hogy a kollé-
gám megkeresett akkoriban, hiszen e nélkül az MFC 
projekt nélkül szegényebbek lennénk azzal a tudás-
sal, amit ma a magunkénak mondhatunk. Tudato-
san vállalva a felelősséget, közösen.

Jann Jakobs, 
Potsdam polgármestere, Németország
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NagykaNizsa polgármesteréNek 
köszöntője
A millenniumi fejlesztési célokat megismerve Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város elkötelezettnek érezte 
magát arra, hogy egy olyan projekthez csatlakozzon, 
amely hosszú évekre meghatározza a város fenn-
tartható fejlődését. A különféle települések eltérő 
adottságokkal és lehetőségekkel bírnak, ám mind-
annyiuk közös célja lehet a fenntarthatóságot – mint 
alapelvet – fejlődésük minden területén érvényesíteni 
és a jövő érdekében megvalósítani. Erre kiváló lehe-
tőséget biztosított az eddigi gyümölcsöző összefogás 
olyan európai városokkal, melyek partnerségükkel, 
módszereikkel és együttműködési készségükkel támo-
gatták Nagykanizsa erőfeszítéseit is.

Városunk egyik legfontosabb feladata az oktatás 
terén vállalt kötelezettségek maximális teljesítése, 
melyek alapját képezik annak a folyamatnak, melyre 
a fenntartható fejlődés eredményeit építhetjük. Váro-
sunk kedvező földrajzi fekvéséből adódóan, példát 
mutathat a régióban és népszerűsítheti azokat a 
folyamatokat, melyeket az MFC-k határoznak meg a 
fenntartható fejlődés érdekében. A város gyümöl-
csözően fejlődő kapcsolatai további lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy átvegyék azokat a legjobb 
bevett gyakorlatokat – Best Practice modelleket – 
amelyek lehetővé teszik más városok számára is, 
hogy az MFC-ket figyelembe véve, új perspektívát 
hozzanak létre.
Európában mindannyiunk közös érdeke, hogy az 
éghajlatvédelem és a fenntartható fejlődés iránt 
elkötelezett ifjúságot neveljünk, hisz ők a jövő leté-
teményesei. Az európai városok közötti együttműkö-
dés mind szélesebb körű kiterjesztése teszi hatéko-
nyabbá a környezetvédelmet az egész kontinensen.
Nagykanizsa helyi hatóságai a helyi önkormányzat-
tal karöltve mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a fiatalok környezeti oktatásának támogatásá-
val gondoskodjanak azoknak az alapoknak a letételé-
tről, amelyekre aztán Európában és szerte a világon 
az MFC-ket meghatározó alapok 
építhetők.

Péter Cseresnyés, 
Nagykanizsa polgármestere, Magyarország

Villach, a felelősséget Vállaló Város
Villach, az alpesi város számos területen élen jár. 
Ilyen például a csúcstechnológia, az éghajlatvéde-
lem, az energiahatékonyság, az ökológiai gazdálko-
dásból származó élelmiszerek terjesztése és a méltá-
nyos kereskedelem.

Villach nemzetközi környezetnek ad teret. Fontos 
számunkra, hogy megmutassuk az embereknek, 
hogyan kell formálnunk a jövőbeni egymás mellett 
élésünket. Európában elsőként indítottunk nem csu-
pán energiahatékonysággal foglalkozó projekteket, 
de szociális igazságossággal kapcsolatos tevékeny-
ségeket is. A helyi világbolt (Weltladen), mely méltá-
nyos kereskedelemből származó termékekkel látja el 
a várost, központi szerepet kapott a fenti tevékenysé-
gekben. Villach az első olyan város Ausztriában, ahol 
már 1994 óta méltányos kereskedelemből származó 
teát, kávét kínálnak a helyi önkormányzat kávézói-
ban és a polgármesteri hivatalban. 2000 óta a pol-
gármester irodájába látogató vendégek méltányos 
kereskedelemből származó narancslevet is ihatnak. 
A következő fontos lépés volt a „fairtrade ajándékko-
sarak” bevezetése. A polgármester 2008 óta kosarak 
ezreit töltötte meg méltányos kereskedelemből szár-
mazó termékekkel. 

A méltányos kereskedelemből származó, azaz 
fair-trade termékek városunk globális felelősség -
vállalásának csak egy szeletét jelentik. További fon-
tos elem a más országokkal, városokkal történő köz-
vetlen partnerségi kapcsolatok kialakítása. Immár 20 
éve kapcsolatban állunk a nyugat-afrikai Bissau-Gui-
neai Köztársasággal, illetve 1992 óta a Klímaszövetsé-
gen keresztül segítjük az Alto Rio Negro folyó mentén 
élő őslakos népeket az amazóniai esőerdőkben.
Európai városokkal is – Bonn, Oxford, Potsdam, 
Nagykanizsa – kapcsolatokat alakítottunk ki. Együtt-
működésünk célja annak meghatározása, hogy 
hogyan lehet az ENSZ által kitűzött MFC-ket helyi 
önkormányzati szinten elérni. A méltányos kereske-
delemből származó termékekből álló ajándékkosarak 
készítése, óvodai menzáink ökológiai gazdálkodás-
ból származó ételekkel való ellátása, illetve a meg-
újuló energiák felhasználása régiónkban a folyamat 
kulcselemei.

Helmut Manzenreiter, 
Villach polgármestere, Ausztria
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HáLózaTépíTés EUrópáBaN
Önkormányzatok a mILLEnnIUmI 
fEjLEsztésI céLok ELéréséért

Az 1992-es Riói Konferencián az ENSz az emberiség fenntartható 
jövőjét segítő, átfogó akcióterv, az Agenda 21 kialakításában állapo-
dott meg. Az Agenda 21 a világ városait és önkormányzatait a helyi 
szereplőkkel való együttműködésre szólította fel a fenntartható fejlő-
dést elősegítő önkormányzati programok kifejlesztése és megvalósí-
tása érdekében.

Ez a nemzetközi mozgalom hívott életre számos helyi szintű folyama-
tot a környezetvédelmi és fejlesztési politikák szempontjainak integrá-
lására. 

2000 szeptemberében 189 ország képviselői az ENSz eddigi legna-
gyobb szabású csúcstalálkozóján elfogadták a Millenniumi Nyilatko-
zatot. A 21. századi nemzetközi irányelveket érintő egyezmény négy 
tevékenységi területet határozott meg, amelyek kulcsofontosságúak 
az emberiség globális jövőjének szemszögéből:

 y Béke, biztonság és fegyverek leszerelése
 y Fejlesztés és a szegénység felszámolása
 y Környezetünk védelme
 y Emberi jogok, demokrácia és jó kormányzás

részLET az agENda 21-ET TámogaTó, a HELYI öNKormáNYzaToK
KezdeméNyezéSeivel foglAlKozó 28. fejezetből: 

„Mivel az Agenda 21 által felvetett problémák és megoldások zömének gyökere 
a helyi tevékenységekben keresendő, a helyi önkormányzatok együttműködése 
és részvétele meghatározó lesz a célok teljesítésében. A helyi önkormányzatok 
alakítják ki, működtetik és tartják fenn a gazdasági, szociális és környezetvé-
delmi infrastruktúrát, ők felügyelik a tervezési folyamatokat, alakítják ki a helyi 
környezetvédelmi irányelveket és szabályozásokat, ők segédkeznek a nemzeti 
vagy a nemzetinél alacsonyabb szintű környezetvédelmi irányelvek megva-
lósításában is. Minél közelebb áll adott irányítási szint az emberekhez, annál 
nagyobb szerepet játszik a szemléletformálásban, mozgósításban, illetve a 
fenntartható fejlődés lakosság körében történő népszerűsítésében.”

   St. Gallen, Frankfurt és München tartományi főváros – aktív közösségek az MFC-kért; 
      Fotó: Robert Stürmer
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A nyilatkozat szolgáltatta a nyolc millenniumi fej-
lesztési cél (MFC) alapját, mely nemzetközi politikai 
keretprogramot jelent minden olyan intézkedés 
tekintetében, amelyek a szegénység felszámolá-
sára irányulnak és felveszik a harcot a fejlődés útjá-
ban álló akadályokkal. 

1.   Véget vetni a súlyos szegénységnek 
      és éhínségnek

2.   Megvalósítani a mindenkire kiterjedő 
      alapfokú oktatást

3.   Előmozdítani a nemek közötti egyenlőséget 
      és segíteni a nők felemelkedését

4.   Csökkenteni a gyermekhalandóságot

5.   Javítani az anyai egészségügyet

6.   Küzdeni a HIV/AIDS, a malária és más 
      betegségek ellen

7.   Biztosítani a környezeti fenntarthatóságot

8.   A fejlesztés érdekében globális 
      partnerséget kiépíteni

Az olyan globális kihívások, mint az éghajlatvál-
tozás és az erőforrások egyre növekvő kizsákmá-
nyolása – és ebből adódóan több millió ember 
megélhetésének ellehetetlenítése – tovább erősíti 
a szociális egyenlőtlenségeket, egyben megakadá-
lyozza a millenniumi fejlesztési célok elérését.

hogyan járulhatnak hozzá az önkormányzatok 
az mfc-k eléréséhez?
Jelenleg a világ népességének 50 százaléka város-
ban él, ez az arány 2015-re 60%-ra emelkedik, tehát 
a világon élő emberek majdnem kétharmada lesz 
városlakó. Manapság a világ erőforrásainak 75%-át 
a városi lakosság használja. éppen ezért a városok, 
önkormányzatok és régiók fontos szerepet játsza-
nak a fenntartható fejlődés helyi szintű elérésének 
megvalósításához kialakított nemzetközi és nemzeti 
keretfeltételek végrehajtásában. Számos lehetőség 
létezik e szerepvállalás teljesítésére:

 y Politikai terület: 
Az önkormányzatoknak fontos közvetítő szerepük 
van a nemzeti és európai szintek között, és ugyan-
ilyen fontos szerepet játszik a helyi lakosság az 
MFC-k elérésében és megoldások keresésében. Az 
önkormányzatok irányelveket és jogi keretfeltéte-
leket fektethetnek le, például a beszerzéssel vagy 
az állásfoglalások meghozatalával kapcsolatban. 
Az egyes városok, de elsősorban a helyi önkor-
mányzatok által létrehozott hálózatok képesek poli-
tikai nyomást gyakorolni országuk kormányára az 
MFC-k elérésének előmozdítása érdekében. 

„Nagy kihívást jelent az MFC-k 2015-ig történő 
elérése, ám nem megvalósíthatatlan. Nagyon sok 
múlik a nyolcadik MFC – azaz a „globális partner-
ség kialakítása a fejlesztés érdekében” – teljesíté-
sén. Nem engedhetjük, hogy a fejlődő világ nagy 
részét szorongató gazdasági válság lelassítsa 
vagy megfordítsa a megkezdett folyamatot.”

Ban Ki-Moon, az ENSz főtitkára, 2012

  München – Asháninka partnerség; a perui asháninka őslakos népcsoport 
     képviselője és Joachim Lorenz, München Tartományi Főváros Egészségügyért 
     és Környezetért felelős referense; Fotó: Tobias Hase
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A helyi szint elismerten egyre fontosabb szerepet 
tölt be a megoldások felkutatásában és részt vesz  
a politikai folyamatokban.

 y Szociális terület: 
A Local Agenda 21 alapeszméjével összhangban  
a millenniumi fejlesztési célok elérésének eredmé-
nyessége a helyi önkormányzatok, illetve a helyi 
lakosság támogatásán is múlik. A helyi önkor-
mányzatok aktív szerepet vállalhatnak a szemlélet-
formálásban, növelni tudják a lakosság környezeti 
tudatosságát, és hozzájárulhatnak a millenniumi
fejlesztési célok eléréséhez. Az önkormányzatok a 
lakossághoz való közelségük miatt a helyi akciók és 
globális hatások közötti összefüggésekre is hatéko-
nyan tudják felhívni a figyelmet. Fontos szempont 
a bevándorlók bevonása, valamint a párbeszéd és 
a béke megteremtésére irányuló erőfeszítés.

 y Projektek és kampányok  
gyakorlati megvalósítása: 

Az önkormányzatok olyan értékes tapasztalatokkal 
rendelkeznek, melyek segítséget jelenthetnek az 
önkormányzati fejlesztési együttműködés és a fej-
lődő országok és nemzetek városai és önkormány-
zatai számára. A fejlesztési politika konkrét együtt-
működési partnerségekben, projektekben és/vagy 
helyi oktatási munkában érzékeltetheti hatását. Az 
önkormányzati fejlesztési partnerségek a tapaszta-
latcserére és a tudás átadására szolgálnak a helyi 
hatóság szintjén, illetve segítséget nyújthatnak  
a partner önkormányzatoknak a saját kapacitásaik 
kiépítésében.
Mivel 2015-ig a millenniumi fejlesztési célok várha-
tóan csak részben valósulnak meg, az ENSz tagál-
lamai, a nemzetközi fejlesztési szervezetek és a civil 

társadalom párbeszédet kezdeményeztek egy 2015 
utáni időszakra szóló fejlesztési program létrehozá-
sáról. A 2012 júniusában Rio de Janeiro-ban tartott 
Rio+20 konferencián meghatározott globális fenn-
tartható fejlődési célok (Sustainable Development 
Goals, SDGs; magyarul FFC-k) képezhetnék a 2015  
utáni fejlesztési program alapját. A célok olyan 
kihívásokhoz kapcsolódnak, mint a szegénység  
felszámolása, a környezetvédelem vagy a fenntart-
ható fogyasztás és termelés. Emellett a fenntartható 
fejlődési célok (FFC-k) szolgálnak a millenniumi 
fejlesztési célok (MFC-k) összes hiányosságának 
pótlására és kapcsolódnak a jelenlegi fejlesztési 
folyamatokhoz.

A szóban forgó 2015 utáni kezdeményezésnek 
figyelembe kell vennie a megváltozott globális 
keretfeltételeket, illetve a fejlesztési paradigmák-
ban bekövetkezett változásokat. A múltbéli szaka-
dék a gazdag észak és a szegény dél között mára 
egyre inkább elhalványult. A korábbi „klasszikus 
fejlődő országok” – mint India, Kína és Brazília – 
mára jelentős gazdasági hajtóerőkké váltak, melyek 
növekedéséből számos más régió profitál. A túlzott 
erőforráshasználathoz kapcsolódó környezeti prob-
lémákat sokkal inkább figyelembe kellene venni, 
mint ahogyan az a múltban történt és minden 
jelentős – akár északi, akár déli szereplőt – be kell 
vonni a folyamatba. A helyi önkormányzatok sok-
rétű tapasztalataikkal, különféle megközelítéseikkel 
igen jelentős szerepet játszanak ebben a folyamat-
ban, és a fenntartható fejlődés elérését célzó meg-
oldások tárházát képesek felvonultatni.

[Klímaszövetség]
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A globális déli kolléganőmmel való találkozások alkal-
mával újra és újra azt tapasztalom, hogy milyen nagy 
kihívásokkal kell szembenézniük nap mint nap. millenni-
umi fejlesztési célok elérése emberek millióinak jövőjét 
befolyásolja.

Mi itt Európában hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az élet-
körülményeik javuljanak. Ezért dolgozunk keményen itt 
Bonnban az MFC-kért!

Jürgen Nimptsch, Bonn főpolgármestere

Bonn városában már hagyományosnak mondhatók 
az önkormányzati fejlesztési együttműködések: a  
Bonni Városi Tanács már 1999-ben elfogadott egy  
nemzetközi együttműködési koncepciót, amely 
alapjául szolgál a Bonn városa és a déli félteke  
városai között létrejött fejlesztéspolitikai együtt-
működésnek. Bonn jelenleg hat afrikai, latin-ame-
rikai, illetve közép-ázsiai várossal tart fenn úgyne-
vezett „projekt partnerséget”. Ezeknek a városok 
közötti partnerségeknek a szociális és ökológiai 
szempontból igazságos és fenntartható fejlődés 
megteremtése a célja. Számos projekt valósul 
meg, többek között az éghajlatvédelem, a közszol-
gáltatások, az oktatás és a fejlesztéspolitikai PR-
tevékenység vonatkozásában.
A városok és községek továbbá jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a millenniumi fejlesztési célok 
(MFC-k) eléréséhez is, a méltányos kereskedelem, 
a környezetbarát és igazságos közbeszerzés, a 
megújuló energiák alkalmazása és a bevándorlók 
integrációja által, valamint a déli félteke országai-
val kötött önkormányzati partnerségi projekteken 
keresztül. Rendkívül fontos a lakosság bevonása is 
ezekbe a folyamatokba, valamint a figyelem felkel-
tése a 21. század globális kihívásaira, és a részvé-
telre való ösztönzés.

A lakosság részvételének előmozdítása:  
a bonni hálózat a fejlődésért
Bonnban a „One World” társadalmi elkötelezett-
ség széles körben elterjedt. Ugyanakkor sokan 
még mindig nem ismerik elég jól a millenniumi 
fejlesztési célokat. Ezért Bonn városa 2011-ben lét-
rehozott egy hálózatot, amely platformként szolgál 
a „helyi szintű” fejlesztési politika (pl. iskolák, klu-
bok, civil kezdeményezések és egyházi csoportok) 

HozzáadoTT érTéK TErEmTésE HáLózaTszErvEzéssEL: 
A BONNI HáLózAT A FEJLŐDéSéRT

résztvevői számára az egymással való kapcsolat-
tartáshoz és tapasztalatcseréhez. A „Bonni Hálózat 
a Fejlődésért: Felelősség – Méltányosság – Jövő” 
(“Bonner Netzwerk für Entwicklung: Verantwor-
tung – Gerechtigkeit – Zukunft”) célja, hogy felhívja 
a bonni nagyközönség figyelmét a millenniumi 
fejlesztési célokra, és támogatást nyerjen projekt-
jeihez és kezdeményezéseihez. Már több mint 50, 
többségében önkéntesek által működtetett kisebb 
klub és kezdeményezés a tagja ennek a hálózatnak. 
Tekintettel arra, hogy a tagok forrásai igen korláto-
zottak, Bonn városa egy külső segítőt bízott meg a 
hálózaton belüli koordináció feladatával.

A Bonni Hálózat a Fejlődésért a lakosság számára 
nem csupán egy esernyőt formázó logó, amelyet 
valamennyi partner használhat, hanem közös ese-
mények és projektek. A hálózat keretében történő 
együttműködés lehetővé teszi a partnerek számára 
olyan események közös szervezését, amelyeket 
az egyes partnerek soha nem lennének képesek 
egyedül megszervezni. Példa erre az a Bonn fel-
nőttképzési központjával (Volkshochschule – VHS) 
együttműködésben megrendezésre került rendez-
vénysorozat, amely a millenniumi fejlesztési célo-
kat vizsgálja különböző szemszögből, olyan globá-
lis kérdésekre keresve a választ, mint az éhínség, a 
víz- és hulladék problémák stb. A Bonni Hálózat a 
Fejlődésért tagjai előadóként vagy saját esemény-
nyel vesznek részt a rendezvényen. A kerekasztal 
beszélgetések, kiállítások, esti filmvetítések és 
témanapok is elősegítik a millenniumi fejlesztési  
célok nyilvánossá és átláthatóvá válását, mozgó-
síthatják az embereket a részvételre, és mindenek-
előtt felelősségteljes fellépéssel támogatják a helyi 
lakosságot az MFC-k jövőbeni megvalósításában.

 Fotó: Bonn
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A kisebb kezdeményezéseket a lelkesedés 
tartja fenn. Ha valami hiányzik hozzájuk, akkor 
az a pénzügyi és humán erőforrás. A „Bonni 
Hálózat” pontosan ebből indult ki: lehetőséget 
biztosít az ötletek megosztására és az ezeken 
alapuló közös akciók, programok megvalósí-
tására, mert együtt hatékonyabbak lehetünk, 
többet érhetünk el. Ilyen kezdeményezésként 
valósul meg például a Bonni Millenniumi Nap 
(2012) és a Német Fejlesztési Nap (2013). 

Albrecht W. Hoffmann, a „Bonni Hálózat
a Fejlődésért Felelősség – Méltányosság – Jövő” koordinátora

A tudatosság növelése: a bonni millenniumi Nap
A nyilvános rendezvényeket a lehető legtöbb lakos 
számára elérhetővé kell tenni. Ennek érdekében a 
Bonni Hálózat a Fejlődésért 2012. július 14-én meg-
tartotta az első Bonni Millenniumi Napot (Bonner 
Millenniumstag). A találkozások és tapasztalat-
cserék helyszínéül szolgáló „globális falut” Bonn 
központjában, a Münsterplatzon állították fel. A 
hálózati partnerek nyolc sátorban mutatták be a 
nyolc millenniumi fejlesztési cél elérésére irányuló 
törekvéseiket, kerekasztal beszélgetések során a fej-
lesztéspolitika területéről és a civil társadalmi szfé-
rából érkezett előadók eszmét cseréltek arról, hogy 
a lakosság miként járulhat hozzá a célok eléréséhez. 
Több száz látogató élt a lehetőséggel, hogy meg-
ismerje Bonn sokszínű fejlesztéspolitikáját, tesztet 
töltsön ki, játékos formában szerezzen ismereteket 
az MFC-kről, felfedezze a gyerekek és fiatalok által 
létrehozott szoborparkot és élvezze a méltányos és 
fenntartható gazdálkodásból származó ételeket és 
italokat.

hozzáadott érték teremtése hálózatszervezéssel
A hálózatszervezés hozzáadott értéket teremt – és 
nem csak helyben. A Bonni Hálózat a Fejlődésért 
egy európai projekt része, amely a Klímaszövetség, 
valamint több európai ország önkormányzatainak 
és civil szervezeteinek együttműködésével valósult 
meg, amelyben Bonn városa vezető szerepet tölt 
be. A „Hálózatépítés Európában – Önkormányzatok 
a millenniumi fejlesztési célok eléréséért” projekt 
jó alapot biztosít a szakemberek közötti tapasztalat-
cseréhez. Oxford városa például nemcsak régóta 
ápol partnerséget Bonn városával, hanem 2003 óta 
már „Fairtrade Város” (méltányos kereskedelmi 
város) is. Oxford és a szintén „Fairtrade Város” 
címet viselő Bonn szorosan együttműködnek a 
méltányos kereskedelem tárgyában, többek között 
kölcsönös szakértői tapasztalatcserék, valamint a 
„Fair Hetek” során megvalósuló közös rendezvé-

nyek formájában. Az éghajlatvédelem területén 
Bonn partnervárosával, Potsdammal cserél tapasz-
talatot, amely – Oxfordhoz hasonlóan – szintén 
részt vesz az MFC projektben.
A kelet-európai tagállamokkal való együttműködés 
új lendületet hozott. Nagykanizsa városa, valamint 
a Reflex Környezetvédő Egyesület és a Magyar-
országi éghajlatvédelmi Szövetség tapasztalatai 
különösen értékesek valamennyi partner számára. 
Végül, az ausztriai Villach városa óriási tapaszta-
lattal rendelkezik a környezet- és éghajlatvédelem 
terén, és ezt hálózati partnerként át is tudja adni a 
többieknek.

A projekt eredményeinek terjesztése
Az együttműködés keretén belül összegyűjtött jó 
példák, tapasztalatok és ismeretek adatbázisa a 
hálózati partnereken túl a Klímaszövetség tagtele-
pülései számára is elérhetők. 

A projekt hozzájárul továbbá az európai és nemzet-
közi szinten történő hálózatszervezéshez –például 
multiplikátorokkal kialakított kapcsolatokon keresz-
tül a Klímaszövetség éves ülésén vagy nemzetközi 
konferenciákon és műhelykonferenciákon, mint 
például Bonni Nemzetközi Fejlesztéspolitikai Kon-
ferencia (Bonner Konferenz für Entwicklungspoli-
tik). További siker a millenniumi fogyasztási célok 
kezdeményezésében (MCGI) való együttműködés, 
amely a Nobel-békedíjas Munasinghe professzor 
nevéhez kötődik, aki 2011 szeptemberében Bonn 
városa és a Klímaszövetség meghívásának eleget 
téve találkozott a különböző nemzetek városainak 
képviselőivel. Mindent összevetve, egy kapcso-
lattartásra és tapasztalatcserére alkalmas hálózat 
fejlesztése három év alatt megvalósítható, és mesz-
sze túlmutat a projektben résztvevő partnereken, 
valamint a projekt lezárása után még sokáig fenn-
marad. 
[Bonn]

 Bonni Millennium Nap, 2012; Fotó: Bonn 



10

Három oxfordi kezdeményezés is azt illusztrálja, hogy a helyi szintű 
fellépés miként növeli a társadalmi igazságosságot és segíti elő a mil-
lenniumi fejlesztési célok megvalósulását.

oxford – A mi fairtrade (méltányos kereskedelmi) városunk
A méltányos kereskedelem nagy sikernek örvend az Egyesült Király-
ságban, és jelentős pénzösszegeket szabadít fel közösségfejlesztés 
céljára a termelő országokban. Az eladások nagy részét azonban a 
nagy márkák és üzletláncok tudhatják magukénak. Oxford már 2004 
óta „Fairtrade város”, és büszke arra, hogy városszerte vannak olyan 
emberek, akik nem csak eladják és veszik a méltányos kereskedelem-
ből származó termékeket, hanem meg is ismertetik másokkal ennek a 
rendszernek a működését, és részt vesznek a jövője körüli vitákban.
A siker egyik fő oka az, hogy a közösségi tevékenység olyan működő 
fairtrade vállalkozásokat hozott létre, amelyek nem csak növelik az 
értékesítést (és a termelők bevételét), hanem elsődleges céljuk a helyi 
közösség kiépítése és a méltányos kereskedelemhez kötődő tágabb 
kérdéskörrel kapcsolatos tájékoztatás. Az egyik ilyen kezdeményezés a 
The Windmill üzlet.

A The Windmill és a városközpontban található Fair Trade at St 
Michael‘s reméli, hogy kapcsolatot építhet ki a villachi Welt Ladennel 
a bevált gyakorlatok megosztása céljából.

A környezeti fenntarthatóságot előmozdító 7-es MFC globális és helyi 
szinten is döntő jelentőségű. Oxford büszke arra, hogy rendelkezik egy 
úttörő jellegű, a város egészére kiterjedő, magán-, állami- és non-pro-
fit szervezetek együttműködésében létrejött programmal, amelynek 
célja, hogy Oxford jövőjét fenntartható és alacsony szén-dioxid-kibo-
csátású városként biztosítsa. Az Alacsony Szén-dioxid-kibocsátású 
Oxford program célkitűzései: a város teljes szén-dioxid-kibocsátását 
éves szinten 3%-kal kell csökkenteni, 2050-ig pedig el kell érni a 80%-
os csökkenést, több „zöld munkahelyet“ és egy fenntartható gazdasá-
got kell teremteni, valamint Oxfordot az alacsony szén-dioxid-kibocsá-
tású város példaképévé kell tenni az Egyesült Királyságban.

HELYI aKcIóK oxfordBaN

“A The Windmillt a Headington 
Fairtrade Co-operative működteti, 
amely elkötelezett a méltányos 
kereskedelem iránt a globális dél 
helyzetének javítása és az MFC-k 
megvalósulása érdekében. A ter-
mékek méltányos árának megfize-
tése segít csökkenteni a rendkívüli 
szegénységet. Legnépszerűbb 
kávéjuk egy nők által működtetett 
bolíviai szövetkezettől származik, 
amely a nők társadalmi szerepé-
nek erősítésén dolgozik. A méltá-
nyos kereskedelmi programban 
fizetett felár a fejlődő országok-
ban helyben kerül felhasználásra 
oktatási, egészségügyi és egyéb 
fejlesztési célokra. A The Wind-
mill által árusított termékek több-
sége környezetbarát. Ez egy kis 
vállalkozás, de része valami sok-
kal nagyobbnak.“

Dr. J. H. (Ian) Alexander, a Headington 
Fairtrade Co-operative alapító igazgatója  

 Fotó: Margaret Stranks 
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A program keretén belül, a „Warming Barton” 
projekt célja, hogy segítsen a háztartásoknak az 
energiatakarékosság terén és melegebb ottho-
nokat teremtsen Oxford egyik leghátrányosabb 
helyzetű városrészében. Az oxfordi „Low Carbon 
Hub” partnerségben dolgozik együtt a Low Carbon 
Barton és a Barton Community Association nevű 
helyi közösségi csoportokkal azon, hogy lehetősé-
get kínáljanak a helyi lakosok számára háztartásuk 
energetikai felmérésére. A Hub a háztartások ener-
giahatékonyságának közösségi alapú, alulról felfelé 
építkező megközelítéséért szállt síkra. 

a BarToN és a 7-Es mfc

„Még a legfejlettebb országokban is vannak több-
szörösen hátrányos helyzetű területek, ahol dol-
gozni kell azon, hogy az adott közösségek minden 
téren rugalmasabbá és teljesítőképesebbé válja-
nak.  A fenntartható fejlődés beillesztése ebbe a 
munkába elengedhetetlen ahhoz, hogy a közössé-
gek képesek legyenek egy gondtalan, az energia-
biztonság szempontjából is biztos jövőt kialakítani 
maguknak, ahol a lakosoknak nem kell energia-
szegénységgel küzdeniük. E feladatok teljesítése a 
globális északon két módon is hozzájárulhat a glo-
bális dél problémáinak csökkentéséhez: egyrészt 
saját kibocsátásunk csökkentésével, másrészt a 
szegény közösségekkel végzett munkához szüksé-
ges új módszerek kidolgozásával, amelyeket más 
országokkal is meg tudunk osztani. ”

Barbara Hammond, az oxfordi Low-Carbon Hub igazgatója
(www.lowcarbonhub.org)

„Nincs jobb módszer számunkra az élelmiszerrel 
és a környezettel való kapcsolat helyreállítására, 
mint hogy megnézzük, mi történik helyben. A 
FoodPrinting Oxford egy nagy projekt, amely 
lehetővé teszi számunkra, hogy részletesen fel-
tárjuk, mit eszünk, az honnan származik, mennyi 
föld, víz és energia szükséges a megtermeléséhez, 
és milyen üvegházhatású gázok kibocsátása törté-
nik mindeközben. A számok elképesztőek, de talán 
még fontosabb, hogy a projekt azt is feltárja, hogy 
mit lehet tenni az élelmiszer-lábnyom csökkentése 
érdekében. Az eredmények rendkívül világosak 
és következetesek – az egyetlen és legfontosabb 
dolog, amit tehetünk, hogy megváltoztatjuk a 
étkezési szokásainkat: csökkentenünk kell a hús- 
és tejtermékek fogyasztását. Ez egészségügyi és 
környezeti előnyökkel is járna. Az élelmiszerhulla-
dék és a felhasznált csomagolóanyagok mennyi-
ségének csökkentése is nagyban hozzájárulna a 
jobb eredményekhez.”

Prof. Charles Godfray, Oxford Martin School, University of Oxford
(www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1004)

a „foodprinting” oxford
A „FoodPrinting” Oxford egy sokoldalú megköze-
lítést alkalmaz az élelmiszer-ellátási láncban kelet-
kező hulladékok azonosítására. A „FoodPrinting” 
azért is fontos, mivel Oxford élelmiszerellátó rend-
szere mintegy 20%-kal járul hozzá Oxford üveg-
házhatású gázkibocsátásához. A „FoodPrinting” 
Oxford nem egy adott megoldás kereséséről vagy 
népszerűsítéséről szól, hanem egyértelmű és szám-
szerűsített információkkal szolgál, így az emberek 
összevethetik a különböző lehetőségeket és megte-
hetik a megfelelő intézkedéseket. 

[Oxford]

▲ Brosúra az ökológiai lábnyomról 
oxfordi megközelítésben

   Kampány a fair ruhákért; Fotó: Margaret Stranks
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Potsdam tartományi főváros 2011 óta ápol partneri kapcsolatot zanzi-
bar városával a Német Szövetségi Gazdasági Együttműködési és Fej-
lesztési Szervezet (BMz) „50 önkormányzati klímapartnerség 2015-ig” 
projektje keretében.
Egy, az éghajlatvédelmet és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazko-
dást célzó cselekvési stratégia kifejlesztésén dolgoznak az önkormány-
zatok éghajlatváltozással kapcsolatos tapasztalatainak cseréjén keresz-
tül. Ez elsősorban a különböző potsdami és zanzibári helyi partnerek 
közötti hálózatszervezés formájában valósul meg. 

A partnerségi találkozó során hamar világossá vált, hogy az éghajlat-
változás az afrikai településeken is érzékelhető. Ennek egyik kézzelfog-
ható jele például a zanzibár városában található Mnazi Moja sportpá-
lyát folyamatosan elárasztó árvíz. 
zanzibár legismertebb kerülete Stone Town történelmi központ, 
amely 2000-ben megkapta az UNESCO világörökség része címet. 
érdemes megemlíteni Stone Town műanyag tasakokra vonatkozó 
tilalmát. Tájékoztató kampányok és ellenőrzések segítségével, immár 
két éve érvényesítik sikerrel ezt a tilalmat, elsősorban a piacok terüle-
tén és környékén.

A zanzibár városa által azonosított legfontosabb cselekvési területek a 
hulladékok és a hulladéklerakók kezelése, valamint a part menti erózió 
és a nagy területekre kiterjedő talajromlás, mely utóbbiakat az egyre 
több heves esőzés, a hullámverés és az áradásokkal járó tengerszint 
emelkedés okozza.

Ezért szerepelt az útitervben a part menti védelmi intézkedések meg-
tekintése Rostockban, 2012 novemberében, amikor egy öttagú zanzi-
bári küldöttség tett látogatást Potsdamban.

A Mecklenburg-Elő-Pomerániai állami Mezőgazdasági és Környezet-
védelmi Ügynökség és a Rostock Városi Környezetvédelmi Ügynök-
ség által tartott fórum keretében a küldöttek betekintést nyerhettek a 
part menti védelem németországi módszereibe és szabályozásába.

KLímaparTNErség poTsdam TarTomáNYI 
fővároS éS zANzibár vároS Között

  A Mnazi Moja sportpálya – egy elárasztott sportpálya zanzibárban
     Fotó: Steffen Tervooren, Potsdam tartományi főváros

  Tapasztalatcsere Potsdam és zanzibar között
     Fotó: Thomas Kuhlow, Potsdam tartományi főváros
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KLímaváLTozás a KözéppoNTBaN - 
öNKormáNyzAtoK egyÜttmŰKödéSe

2011 novemberében kezdődött az „50 önkor-
mányzati klímapartnerség 2015-ig” című 
projekt. Azóta kilenc német önkormányzat 
dolgozik együtt ghánai, tanzániai és dél-afri-
kai partnereikkel közös cselekvési programo-
kon a klímavédelem és az éghajlatváltozás-
hoz  való alkalmazkodás területén. 
Az éghajlatvédelmi együttműködés mind-
egyik partner részére jó lehetőséget jelent 
arra, hogy az ezen a területen végzett 
egyéni tevékenységeket összekapcsolja 
a nemzetközi vállalásokkal egy közösségi 
együttműködés keretében. 2012-ben további 
14 klímapartnerség jött létre latin-amerikai 
és karibi közösségekkel. A következő évek-
ben várhatóan tovább bővül a partnerség a 
projektnek köszönhetően. 

Bővebb információ:
www.service-eine-welt.de/klimapartnerschaften/
klimapartnerschaften-start.html

 A Bruno-H.-Bürgel általános Iskola környezetvédő csapata 
     Fotó: Klaus-Peter Krippendorf

iskolai klímapartnerség a bruno-h.-bürgel 
általános iskola és egy zanzibári iskola között
A Bruno-H.-Bürgel általános Iskola 2012 óta tart 
fenn partnerséget egy zanzibári iskolával.

Egy előzetes projekt során potsdami iskolások 
vászontáskákat varrtak a zanzibári partneriskola 
tanulóinak, hogy segítsenek nekik elkerülni a 
műanyag zacskók használatát.

A projekt témája – „Gyermekek varrnak a gyer-
mekeknek – hogy a régiből új legyen” –  („Kinder 
nähen für Kinder – aus Alt mach Neu”) felhívta a 
gyerekek figyelmét a hulladéktermelődés megelő-
zésének fontosságára, mind Potsdamban, mind 
pedig zanzibárban. Egymás helyi problémáit is 
sikerült jobban megérteniük.

A gyerekek rájöttek, hogy a hulladéktermelődés 
megelőzése fontos probléma is, a partneriskola 
gyerekei pedig rácsodálkoztak a Potsdamban folyó 
tevékenységekre.

[Potsdam]
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2004-ben indult meg az a folyamat, melynek köszönhetően Nagykani-
zsa 2006-ban csatlakozott a Klímaszövetséghez, Európa legnagyobb 
környezetvédelmi városi hálózatához. A társulás meghatározta a város 
környezet- és éghajlatvédelemmel kapcsolatos várostervezési tevé-
kenységeit. Az önkormányzat és a városvezetés nyitottan és érzéke-
nyen reagál a helyi lakosság életét környezeti szempontból meghatá-
rozó változásokra, és különös hangsúlyt fektet arra, hogy regionális 
szinten is növelje a tudatosságot a környezeti kérdésekkel kapcsolatban. 

A fenntarthatóság megvalósításának legfontosabb célcsoportja a 
fiatalság és a diákság. A város oktatási intézményei – bölcsődétől az 
egyetemi szintig, életkori sajátosságoknak megfelelően – folyamato-
san közvetítik az ifjúság felé e fontos szempontokat különböző pályá-
zatok, versenyek, vetélkedők által, illetve a hétköznapi élet számos 
területén.

Városunk vezetősége és önkormányzata az együttműködő szerveze-
tekkel közösen igyekszik mind szélesebb körben eredményeket elérni 
az anyag- és energiatakarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés és az 
egészséges életmód kapcsán. 

A győri székhelyű Reflex Környezetvédő Egyesülettel és a Magyar-
országi éghajlatvédelmi Szövetséggel együtt műhelymunkát is szer-
veztünk „Helyi utakon a fenntarthatóságért” címmel, melyre főképp 
önkormányzatokat, oktatással és környezetvédelemmel foglalkozó 
civil szervezeteket hívtunk meg. A műhelymunkán polgármesterek és 
szakemberek mutatták be helyi szintű jó példáikat.

Mindannyian tudjuk, hogy a szemléletformálás csak hosszú és kitartó 
munkával hoz eredményeket, ezekben a kérdésekben tehát nem lehe-
tünk türelmetlenek. Kizárólag következetes munkával tudjuk céljainkat 
elérni. 

oKtAtáS – A feNNtArthAtó jövő KulcSA

 Fotó: Nagykanizsa
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Az oktatásügy terén jelentős sikerként könyvel-
hetjük el a „LENA – Tanulás a természetben” és a 
„FRESH AIR – Új szelek a környezeti nevelésben” 
elnevezésű projekteket. Ezek a több éven át futó 
sikeres projektek Európai Uniós támogatással, 
illetve hazai erőforrások bevonásával valósulnak 
meg. Célcsoportjai elsősorban az ifjúság, közvetve 
pedig a város és a régió teljes egésze. A diákság 
szemléletformálása mellett nagy hangsúlyt kap a 
pedagógusok továbbképzése. Magyarországi és 
ausztriai helyszíneken megvalósuló továbbképzé-
seken és műhelymunkákon vehetnek részt. Mindkét 
helyszínen érintetlen nemzeti parkokban és egye-
dülálló természeti környezetben szervezünk nyári 
táborokat és szabadidős programokat gyermekek, 
fiatalok és tanárok részére, amely elősegíti a közvet-
len és érzékeny tapasztalatszerzést a természetről. A 
tanárok ezáltal olyan élményekkel gazdagodhatnak, 
amelyek a szorgalmi időszak alatt jelentős mérték-
ben segítik oktató-nevelő munkájukat.

[Nagykanizsa]

 ▲ Fotó: Nagykanizsa
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Hasonlóan ahhoz, mint bárhol máshol a „One World” területén, a mi 
felelősségvállalásunk is a legkisebb dolgokkal kezdődik – a gyermeke-
inkkel. és Villach rengeteget tett értük. A bioélelmiszerek gyermekgon-
dozási és oktatási intézményekbe történő bevezetésének megtervezé-
séhez már 1996-ban hozzáláttunk, majd három évvel később meg is 
valósítottuk. A 13 óvodában és 7 napköziben felkínált élelmiszereknek 
már mintegy 65 százaléka organikus. Minden létesítménynek van saját 
konyhája, ahol naponta készítik a friss ételeket, ugyanazon az áron, 
mint korábban. Az étkezés ára jelenleg 64 eurocent, amely a lakosság 
valamennyi rétege számára elérhető ár.

Az évente elkészített 213 000 adag étel minden egyes adagja hozzájá-
rul az éghajlat védelméhez – különösen, ha figyelembe vesszük, hogy 
a környezetünket és éghajlatunkat érintő terhelés egyharmada a táp-
lálkozásunkból ered. A váltás számos pozitív eredménnyel járt. Mivel 
a gyerekek ízletesebbnek találják az ételt, így a hulladék mennyisége 
is jelentősen csökkent. Nem szabad megfeledkezni a jó „munkahelyi 
légkörről” sem, valamint a felelős személyek büszkeségéről. Minden 
érintett erősen elkötelezett a projekt sikere mellett. Emelt ágyások 
kialakítása zajlik jelenleg valamennyi létesítménynél, hogy a termesz-
téstől a betakarításig biztosítva legyen a friss fűszernövény- és zöld-
ség ellátás.

Arra a kérdésre, hogy mi a sikerük titka, a válasz nagyon egyszerű: „A 
helyi szakácsok. Tíz évvel ezelőtt olyan tervek is voltak, hogy egy köz-
ponti konyhát hozzanak létre Villachban”– mondja Sigrid Müller. „Mi 
elleneztük ezt, és a polgármester végül ígéretet tett, hogy támogatja 
az ügyünket.”

Más városokban a különböző élelmezési csoportoknak felmondtak, és 
most a létesítményeket egy központi konyha látja el. Az étkezés ára 46 
cent körül van, de a megtakarítás a minőség rovására történik. A köz-
vetlen következmény: ha az ételek minősége romlik, a hulladék meny-
nyisége nő. Ez egy olyan probléma, amely a villachi óvodákban nem 
áll fenn! A siker receptjének egyik eleme Villachban a helyi hálózat 

vILLacH: BIOéLELMISzEREK Az óVODáKBAN

 Fotó: Villach
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bevonása. Az óvodákat ökológiai termelésből szár-
mazó termékeket forgalmazó vállalkozások látják 
el. „Szállítóink között több mint 30 biotermék elő-
állító van, akik széles termékválasztékot kínálnak az 
almalétől a kecskesajtig” – magyarázza a bio irány-
zat úttörője, Rudi Löschenkohl. Ő látja el gaboná-
val Manfred Raudaschl pékségét, ahol ennek fel-
használásával sütik a régióban már kultikussá vált 
kenyeret: „Azáltal, hogy a környék ökogazdálkodó-
itól szerzem be a termékeket, sikerült a felére csök-
kentenem a szállítási költségeimet.” A helyi hálózat 
középpontjában az Alpok-Adria biopiac áll, amelyet 
a Villachtól a Földközi-tengerig elterülő sokszínű 
régió központjában tartanak. Több mint 20, Friuli-
ból, Szlovéniából, Stájerországból és Karintiából 
érkező biogazdálkodó kínálja mezőgazdasági és 
élelmiszeripari kézműves termékeit. Karl Heinz 
Müller, aki bio kenyeret árul a Nadrag pékségben, 
az egyik közülük: „Mindig örülünk, ha óvodások
látogatnak meg minket.”

Az egyik évente megrendezett esemény Villachban 
az interkulturális utcai fesztivál. Több mint ezer 
embert lát vendégül bio- és méltányos kereske-
delemből származó ételekkel a Klímaszövetség 
és a Világüzlet (Weltladen). Bevándorlók készítik 
a menüt „egy jobb világért”, és a hozzávalókat 
kizárólag biogazdaságoktól és a méltányos keres-
kedelemből szerzik be. A bio- és fairtrade élelmi-
szerkultúra előnyös az éghajlatvédelem, az emberi 
jogok fenntartása, a fajtának megfelelő állattartás 
és természetesen az egészségünk szempontjából 
is, így hozzájárul a MFC-k eléréséhez. A fesztiválon 
kizárólag alkoholmentes italok kaphatók. 

http://kaernten.orf.at/tv/stories/2576449/

[Villach]
 

 Szolártűzhely; Fotó: Villach 

 Fotó: Villach
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A városok és önkormányzatok számos különböző módon vesznek 
részt a fenntartható fejlődés előmozdításában, a méltányos kereske-
delmi projektektől kezdve, a fenntartható közbeszerzésen keresztül, a 
déli félteke önkormányzataival kötött partnerségig.

Gyakran azonban nem könnyű konkrét adatokat kapni ennek a rész-
vételnek a mértékéről. Különösen a számszerűsítendő millenniumi 
fejlesztési célok megvalósítását lehetővé tévő mutatók hiányoznak. 
Ezért Bonn városa a “Hálózatépítés Európában – Önkormányzatok a 
millenniumi fejlesztési célok (MFC-k) eléréséért” projekt keretében, 
projektpartnerekkel együttműködve és a Protestáns Interdiszciplináris 
Kutatási Intézet (Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemein-
schaft e. V. – FEST) tudományos támogatásával kidolgozott egy sor 
mutatót. Ezeknek a mutatóknak le kell fedniük azokat a tevékenységi 
területeket, ahol az európai városok és önkormányzatok aktívan részt 
vehetnek a millenniumi fejlesztési célok megvalósításában.

A mutatók kidolgozása mögött az a koncepció áll, hogy a millenniumi 
fejlesztési célok megvalósulását jobban lehessen mérni és összeha-
sonlítani. Az MFC mutatókat ezért a projektben részt vevő valamennyi, 
valamint lehetőleg minél több önkormányzatnak a rendelkezésére 
kell bocsátani (pl. a Klímaszövetség tagjainak). Ahol lehetséges, ott az 
önkormányzatok éghajlatvédelmi- és fenntarthatósági jelentéseibe is 
bele kell foglalni őket.

A helyi réSzvétel SziNtjéNeK mérhetővé tétele: 
MFC MUTATóK KIDOLGOzáSA
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Egy előzetes szakaszban a következő mutatókat 
választották ki és tesztelték:

1.   Egy lakosra jutó szén-dioxid kibocsátás
2.   Egy lakosra jutó hulladék mennyisége
3.   Papírfelhasználás és az újrahasznosításra 
      visszagyűjtött papírhulladék mennyisége
4.   Az önkormányzat mennyit költ fairtrade 
      termékekre
5.   Az önkormányzati beszerzések 
      fenntarthatósága 
6.   Fenntarthatósági tanúsítvánnyal rendelkező 
      vállalkozások száma a településen
7.   Önkormányzati kiadások a „One World” 
      elkötelezettség jegyében
8.   Nők aránya a helyi képviselőtestületben
9.   A millenniumi fejlesztési célok ismerete a 
      lakosság körében

Minden egyes mutató a nyolc millenniumi fej-
lesztési cél közül legalább eggyel foglalkozik. Az 
MFC mutatók alkalmazása lehetővé teszi, hogy a 
millenniumi fejlesztési célok eléréséért tett helyi 
erőfeszítések nagyobb nyilvánosságot kapjanak 
a jövőben, és lehetőséget ad a fejlődés nyomon 
követésére is. Ennek érdekében a mutatókat be kell 
építeni a meglévő városi jelentésekbe és ellenőrző 
rendszerekbe (pl. az Európai Energia Díj), mégpe-
dig oly módon, hogy a szükséges adatok kinyerése 
és értékelése jelentette többletköltség és munkater-
helés valamennyi érintett számára a lehető legala-
csonyabb legyen.

A mutatók által mért tevékenységeknek mindig 
van globális hatásuk is, még akkor is, ha a mérések 
csak helyileg végezhetők el. Így a méltányos keres-
kedelemből származó termékek beszerzése, mint 
például a kávéé, jövedelmet biztosít a termelők 
számára a származási országokban, és számukra 
is megélhetést biztosít. A városok és községek köz-
beszerzési irányelveibe foglalt, a kizsákmányoló 
gyermekmunkából származó termékekre vonatkozó 
tilalom aktívan hozzájárul majd a gyermekek és 
fiatalok élethelyzetének javulásához.

A mutatók kidolgozása és használata így jelentősen 
hozzájárul a millenniumi fejlesztési célokra vonat-
kozó tudatosság növeléséhez Németország és 
Európa városaiban. A magyarországi települések-
nek is javasoljuk, hogy a projekt során kidolgozott 
vagy ezeket alapul vevő, hasonló mutatók alapján 
készítsék el településük értékelését.

Az MFC-mutatókkal kapcsolatos további informáci-
ókért lásd a www.cities-for-mdgs.eu weboldalt.

[Bonn]
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Számos jövőnket fenyegető kihívással kell szembe-
néznünk, mint például a szegénységgel, az erőfor-
rások szűkösségével, éhezéssel, betegségekkel és a 
környezeti károkkal. Ennek legfőbb okai  
a nem fenntartható fogyasztási és termelési mód-
szerek, ezért arra kell összpontosítanunk, hogy  
olyan integrált megoldásokat találjunk, amelyek 
egyidejűleg képesek megoldani ezt a sok problémát.

A világ gazdasága máris közel 1,5 Földnek megfelelő  
természeti erőforrást használ el, és a világ leggaz-
dagabb 1,4 milliárd embere fogyasztja el a globális 
termelés közel 85 százalékát – több mint 60-szoro-
sát a legszegényebb 1,4 milliárd fogyasztásának. 
Napjainkban a tehetősebbek fogyasztása nemcsak 
gazdaságilag nem fenntartható, hanem káros a 
szegényebb lakosság életére nézve, ami súlyosbítja 
az egyenlőtlenségeket.

A pontosan ezekkel a kihívásokkal foglalkozó mil-
lenniumi fogyasztási célokat 2011-ben nyújtották 
be az ENSz-hez. A benne foglaltak lehetőséget 
jelentenek a fenntartható fejlődés egy átfogó keret-
rendszerének kialakításához a 2015-ös évet követő 
fejlesztési programban. Egyéb célkitűzései mellett 
a millenniumi fogyasztási célok a problémák újra-
gondolásra szólítja fel az iparosodott nemzeteket, 
és a millenniumi fejlesztési célok egyfajta kiegészí-
tésének tekinthető.

A millenniumi fejlesztési célokkal szemben a  
millenniumi fogyasztási célok koncepciója elsődle-
gesen az egész világ népességének leggazdagabb 
20 százalékát célozza, vagyis nemcsak az iparo-
sodott országok „gazdagjait”, akik a természeti 

mILLENNIUmI fogYaszTásI céLoK – HozzájárULás  
A 2015-öS évet Követő fejleSztéSi progrAmhoz

erőforrások 80 százalékát élik fel, hanem a déli fél-
tekén élőket is. A millenniumi fogyasztási célok azt 
mutatják, hogy a szegénység széles körben történő 
csökkentése csak a globális erőforrások felhaszná-
lásának csökkentésével érhető el.

A millenniumi fogyasztási céloknak három  
fő feladata van:
 y Környezetvédelmi: a természet megóvása, és a 

globális erőforrások emberiség általi felhaszná-
lásának a Föld természeti kapacitásainak megfe-
lelő, fenntartható szintre csökkentése.

 y Szociális: eleget tenni az alapvető fogyasztási 
igényeknek, és igazságosabbá tenni a fogyasz-
tást.

 y Gazdasági: a fenntartható jólétet mindenki szá-
mára elérhetővé tenni, a gazdasági hatékonysá-
got és a környezeti és társadalmi fenntartható-
ság korlátait egyaránt figyelembe véve.

Bár a millenniumi fogyasztási célok egy újszerű 
koncepció, alapját az eredeti Agenda 21, az 1992-
es riói „Föld-csúcs” dokumentuma képezi, amely 
célirányos vitára hív a nem fenntartható termelési 
és fogyasztási szokásokkal kapcsolatban. Az utóbbi 
kiemelt témája volt a fenntartható fejlődésről szóló 
2002. évi johannesburgi világ-csúcstalálkozónak 
is. A fejlődés fenntarthatóbbá tételének fokozatos-
ságra épülő módszerét megfogalmazó „Sustaino-
mics” alapján az emberek képessé válnak az azon-
nali intézkedésre, hogy beszüntessék az aktuálisan 
fennálló nem fenntartható tevékenységeket.

A millenniumi fogyasztási célok egy olyan alapkő-
nek tekinthető, amely bármely 2015 utáni kezdemé-

 Fotó: Tobias Hase
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nyezésnek alapjául szolgálhat, beleértve az Agenda 
21-et, a zöld gazdaságot vagy a fenntartható fej-
lesztési célokat. Célja, hogy minden országban 
megfékezze a tehetősek túlfogyasztását, így szaba-
dítva fel azokat a forrásokat, amelyek a szegények 
alapvető szükségleteit kielégíthetik. Ahelyett, hogy 
problémaként tekintene a tehetősekre, inkább arra 
ösztönözi őket, hogy hozzájáruljanak a megoldás-
hoz anélkül, hogy ez az életminőségüket negatívan 
befolyásolná. Ez a nézőpontváltás óriási lehetősé-
get rejt magában, mivel ha csak egy kisebb elmoz-
dulás is történik az erőforrások felhasználásából 
kivett hatalmas részesedésüket, és ezáltal az abból 
származó következményeket illetően, az jelentősen 
csökkentené a környezeti terhelést, és forrásokat 
szabadítana fel, ami segíthetne a szegényeken. 
Egy példa napjaink túlfogyasztására és az abból 
adódó hulladéktermelődésre: a hulladékba kerülő 
élelmiszerek aránya a nyugat-európai háztartá-
sokban mintegy 30 százalékra, észak-Amerikában 
pedig közel 50 százalékra tehető. Az egészségesebb 
étrenddel és életmóddal nemcsak források taka-
ríthatók meg, hanem az emberek életminősége is 
javul.

Társadalmunk akkor tudja sikeresen újragondolni 
ezt a kérdést, ha egyaránt alkalmazza a felülről 
lefelé és az alulról felfelé irányuló megközelí-
tést: globális célokat kell felállítanunk a fogyasz-
tás országok, ágazatok, városok, közösségek és 
cégek közötti egyenlő eloszlása érdekében. Míg 
felülről lefele irányban folytatódnak a nemzetközi 
tárgyalások egy időtálló, a 2015-ös évet követő 
programról, addig a millenniumi fogyasztási célok 
kezdeményezés (MFCK) már elindított egy átfogó, 

alulról felfelé irányuló törekvést, amely világszintű 
támogatást élvez. A millenniumi fogyasztási célok 
kezdeményezés kiemeli a számos élenjáró személy, 
közösség, szervezet, cég, város, régió és nemzet 
önkéntes tevékenységének szerepét, akik készek 
kitűzni saját speciális önkéntes céljaikat.

Az európai önkormányzatok őslakos esőerdei 
népekkel kialakított közös hálózataként a Klímaszö-
vetség támogatja a Millenniumi Fogyasztási Célok 
Kezdeményezést, mivel elismeri és támogatja a 
helyi fejlesztési folyamatok fontosságát. A nemzeti 
és nemzetközi hatóságoknak hozzá kell járulniuk a 
helyi, országspecifikus megközelítés kidolgozásá-
hoz. Az önkormányzatok fontos szereplői a fejlesz-
tési együttműködésnek, mivel a polgárok közelsé-
gének köszönhetően képesek kieszközölni a helyi 
változásokat.

A „nem fenntartható” gondolkodásmód megvál-
toztatása igazi kihívás lesz. Az 1990-es években 
a kormányzati gondolkodást uraló és a jelenlegi 
gazdasági összeomláshoz vezető washingtoni kon-
szenzus még mindig érvényre jut. Azonban számos 
polgár, vállalkozás és döntéshozó már a nemzeti 
politikai vezetők előtt jár a fenntartható fejlődés 
kérdésében. A kizárólag piaci alapú, a környezeti 
és társadalmi szempontokat nélkülöző fejlesztés 
nem biztosítja a fenntarthatóságot. Ezért van szük-
ség sürgősen a millenniumi fogyasztási célokra, 
amelyek közvetlenül a fenntartható fogyasztásra és 
termelésre helyezik a hangsúlyt, hogy fenntartható 
jövőt biztosíthassunk gyermekeink és unokáink 
számára. 
[Mohan Munasinghe]

 Fotó: Thorben Wengert / pixelio
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sEgédLET

foNTos HIvaTKozásoK és doKUmENTUmoK
Millenniumi fejlesztési célok (MFC-k)
www.un.org/millenniumgoals

„End poverty 2015“(Vessünk véget a szegénységnek 2015) millenniumi kampány 
www.un-kampagne.de

Millenniumi fejlesztési célok – 2012-es jelentés
www.un.org/depts/german/index.html 
> Entwicklung  > Millenniums-Entwicklungsziele

Fenntartható fejlesztési célok (FFC-k)
http://sustainabledevelopment.un.org/index.html 
>  Topics  > Sustainable Development Goals

A 2015-ös évet követő fejlesztési program
www.beyond2015.org

The world we want (A világ amit mi szeretnénk) – 2015 után
www.worldwewant2015.org

Millenniumi Fogyasztási Célok
www.millenniumconsumptiongoals.org

Fairtrade Városok kampány
www.fairtrade-towns.de

KapcsoLódó doKUmENTUmoK és KIadváNYoK
Önkormányzati millenniumi nyilatkozat
Városok és Helyi Önkormányzatok Szövetsége, 2005
http://cities-for-mdgs.eu/links.html

Az északi félteke helyi önkormányzatai és a millenniumi fejlesztési célok –  
a világ megváltoztatásának 8 féle módja
www.uclg.org
>   Resources   > 4. oldal

A nem állami szereplők és a helyi önkormányzatok közös tematikus  
fejlesztési programja – 2011-2013 stratégiai dokumentum  
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm
>   jobb oldali oszlop

A fejlesztések helyi és regionális szintű eredményei 
www.ccre.org/docs/Development_effectiveness_at_local_regional_level.EN.pdf

A 2015-ös évet követő MFC-k – A helyi és regionális önkormányzatok szerepe  
a 2015-es évet követő fejlesztési programban 
www.uclg.org/en/issues/mdgs-post-2015 
> Documents

Önkormányzati fejlesztési együttműködés Németországban  
(városoktól vett példákkal)
www.rgre.de/kez.html 
> jobb oldali oszlop

A (fő) kezdő csomag: Cselekvési terv a globális éghajlatvédelmi programhoz 
http://cities-for-mdgs.eu/links.html

Foodprinting Oxford – Hogyan oldjuk meg egy város étkeztetését
www.oxfordmartin.ox.ac.uk/research
>  Publication > Reports
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öNKormáNYzaTI szövETségEK
Európai Városok Klímaszövetsége az Őslakos Esőerdei Népekkel 
www.climatealliance.org, www.indigenous-peoples.net

Ausztriai Klímaszövetség
www.klimabuendnis.at

ICLEI
www.iclei.org

Európai Települések és Régiók Tanácsa
www.ccre.org

Az Európai Bizottság és a Régiók Bizottságának portálja
www.cor.europa.eu/portal

Városok és Helyi Önkormányzatok Szövetsége
/www.uclg.org

egyéb foNtoS SzereplőK / pArtNereK:
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW)
/www.engagement-global.de/skew-servicestelle-kommunen-in-der-einen-welt.html

Plataforma
www.platforma-dev.eu

Bevált gyakorlat
www.cities-for-mdgs.eu
>  Best practice examples

valamennyi dokumentum és hivatkozás megtalálható a következő weboldalon: 
http://cities-for-mdgs.eu/links.html
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a “HáLózaTépíTés EUrópáBaN – 
öNKormáNYzaToK a mILLENNIUmI 
fEjLEszTésI céLoK (mfc-K) ELéréséérT” 
projeKtbeN réSztvevő pArtNereK 
BEmUTaTása
A kiadványban bemutatott bonni, potsdami, oxfordi, villach-i, nagykanizsai 
önkormányzaton kívül más szereplők is részt vettek a “Hálózatépítés Európában 
– Önkormányzatok a millenniumi fejlesztési célok (MFC-k) eléréséért” 
projekt megvalósításában. Ezek a szereplők a következők voltak:

____________________________________________________________________________

Az éGHAJLATVáLTOzáS PROBLéMáJA 
 HELyI KEzDEMéNyEzéSEKET éS GLOBáLIS 

HáLózATI EGyÜTTMűKÖDéST IGéNyEL

          
Klímaszövetség
Az “Európai Városok Klímaszövetsége az Őslakos Esőerdei Népekkel“ az 
éghajlatvédelem iránt elkötelezett helyi önkormányzatok európai hálózata.  
A szövetség tagtelepüléseinek célkitűzése üvegházhatást okozó gázok kibo-
csátásának csökkentése a lakóhelyükön. E törekvésük megvalósításához az 
Amazonas-medence őslakos népeiben találtak szövetségesekre. 

A Klímaszövetség a millenniumi fejlesztési célokat olyan fontos szabályozási 
keretnek tekinti, amely kiindulópontot nyújt a helyi önkormányzatok intézke-
déseinek megtételéhez. 

www.climatealliance.org

Nagykanizsa

Nagykanizsa

Nagykanizsa

Nagykanizsa
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Ausztriai Klímaszövetség
Az Ausztriai Klímaszövetség egy globális éghajlatvédelmi társulás. Jelen 
együttműködési partnerség keretében az Ausztriai Klímaszövetség 1993 óta 
segíti az észak-Nyugat Brazíliában, a Rio Negro felső folyásánál élő őslako-
sokat. Az Ausztriai Klímaszövetség 8 regionális irodával rendelkezik, mely az 
ország minden tartományát lefedi. 

Az osztrák szövetség munkájának legfőbb területei az információterjesztés, 
szemléletformálás erősítése, hálózatépítés, partnerek képzése, illetve projek-
tek és kampányok lebonyolítása.

www.klimabuendnis.at

reflex Környezetvédő egyesület / magyarországi éghajlatvédelmi Szövetség
A Reflex Környezetvédő Egyesület 1987 óta működik, mint a hazai környezetvédő 
civil mozgalom egyik meghatározó szervezete. Legfőbb célunk a jövő generá-
ció életfeltételeinek biztosítása érdekében a természeti és az épített környezeti 
értékek megőrzése, védelme, valamint az emberi tevékenység és a természet 
közötti összhang megteremtése.

A Reflex Környezetvédő Egyesület 2004 óta működik együtt az Ausztriai  
Klímaszövetséggel. Az első közös projekt egy határon átnyúló program volt. 
A sikeres együttműködés eredményeként 2009-ben országos környezetvédő 
szervezetek – többek között a Reflex – megalapították a Magyarországi éghaj-
latvédelmi Szövetséget, melynek jelenleg 28 tagja van.

www.reflex.gyor.hu 
www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu
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politikai szinten is egyre inkább elismerik az önkormányzatok 
kulcsfontosságú szerepét az olyan jelentős globális kihívásokra 
adott megoldások keresésében, mint például a szegénység, az 
erőforrások szűkössége és az éghajlatváltozás. Az európai bizottság 
egy nemrégiben készült, az európai parlament, az európai tanács, 
az európai gazdasági és Szociális bizottság és a régiók bizottsága 
számára benyújtott, a kedvezőbb fejlesztési eredményekre irányuló 
előterjesztésében a helyi önkormányzatok nagyobb felhatalmazásá-
val megvalósuló eredményesebb kormányzás érdekében szállt síkra.

európa számos városa és községe egy ideje aktívan részt vesz a helyi 
fejlesztési együttműködésben. Az afrikai, ázsiai és latin-amerikai 
önkormányzatokkal kötött partnerség mellett helyi projekteket támo-
gatnak, részt vesznek a fejlesztéspolitikai hálózatok működésében és 
politikai teendőik sorába illesztik a millenniumi fejlesztési célokat. 

ez a kiadvány az eu által finanszírozott, „hálózatépítés európában –  
önkormányzatok a millenniumi fejlesztési célok (mfc-k) eléréséért“ 
elnevezésű projekt keretében jött létre. Képet ad arról, hogyan zajlik 
a tényleges munka és a hálózatszervezés Németországban, Nagy-
britanniában, magyarországon és Ausztriában. továbbá arra is 
rávilágít, hogy mekkora, változtatásokra képes potenciál van még a 
politikai szféra, a helyi önkormányzatok és a civil társadalom közötti 
együttműködésben, és javaslatokat tesz a teendőkre.

www.cities-for-mdgs.eu


