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Gânde te Politici Verzi!ş

Ce înseamn politici publice „verzi”?ă

Se vor derula urm :ătoarele activităţi specifice

Ce ne propunem

Se au e urm toarele obiective:în veder ă

De ce s gândim „verde”?ă

Dezvoltarea economică trebuie să fie şi sustenabilă. Răspunderea pentru
viaţanoastră şi a generaţiilorviitoareneaparţine.

Protecţia mediului este şi o decizie politică. Responsabilitatea aparţine şi
decidenţilor.

Decizia de mediu poate fi mai complicat decât alte decizii publice din cel pu in două ţ ă
motive cruciale:

Sustenabilitatea (respect pentru via a genera iilor viitoare);ţ ţ
Folosirea ra ional i responsabil a resurselor naturale epuizabile;ţ ă ăş
Eficien energetic i încurajarea folosirii surselor regenerabile;ţă ă ş
Colectarea selectiv i reciclarea, refolosirea, reducerea de eurilor.ă ş ş
Sprijinirea programelor de educa ie civic i de mediu;ţ ă ş
Cre terea spa iilor verzi i controlul urbaniz rii excesiv ;ş şţ ă ă
Protejarea s n t ii publice prin prevenire i precau ie;ă ă ăţ ţş
Ocrot rea naturii i a biodiversit ii;i ăţş
Prevenirea dezastrelor naturale;
Conservarea resurselor de ap ;ă
Protejarea zone ;lor costiere
Transport curat;
„Poluatorul pl te te”.ă ş

Nu poate fi privit izolat de impactul social, de s n tate i economic;ă ă ă ş

Responsabilitatea de a elabora politici publice înseamnă a gândi soluţii pe termen lung
pentruproblemelepublice, alecetăţenilor.

Politica de mediu este transversală, adică orice altă politică trebuie să ţină cont şi de
politica de mediu. Pentru a gândi politici „verzi”, decidenţii politici trebuie să promoveze
următoareleprincipii:

Impactul poate lovi dincolo de orice grani e, proprietate sau jurisdic ie.ţ ţ

Proiectul derulat în perioada iunie 2008 - noiembrie 2009 de Fundaţia TERRAMileniul
III împreună cu Asociaţia ALMA-RO cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in
Central & Eastern Europe are ca scop sprijinirea dezvoltării politicilor publice de medi
în România

u
.

cre tereaş ştientizare privind necesitatea includeriinivelului de con
protec iei mediului pe agenda politic ;ţ ă
îmbun t irea consult rii între ONG-urile de mediu i politicieni în procesulă ăţ ă ş
de luare a deciziilor;
con tientizare privind componentele de mediu ale agendei electoraleş
2008 a principalelor partide politice;
Dezvoltarea capacit ii ONG-urilor de mediu de a derula campanii deăţ
advocacy privind politica de mediu.

cercetare i analiz privind protec ia mediului în România pentru funda-ş ă ţ
mentarea unor recomand ri de politici publice „verzi”;ă
campanii de con tientizare i de advocacy a noilor membri ai Parlamen-ş ş
tului i a partidelor politice privind politica de mediu;ş
monitorizarea activit ii parlamentare privind protec ia mediului înăţ ţ
Camera Deputa ilor;ţ
inform ri, întâlniri i dezbateri între reprezentan ii ONG-urilor de mediu iă ţş ş
cei ai clasei politice.


