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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Као и већина стручњака, „Школа за опстанак“ сматра и упозорава

 „да  је  неконтролисано  трошење  природних  ресурса  и  угрожавање  животне  средине  већ  достигло  озбиљне
размере.  Промена климе на  глобалном нивоу,  посебно глобално загревање негативно  се  одражава на промену
биодиверзитета у екосистемима...“ (Стратегија националне безбедности, 2009.)

 да је богатство биодиверзитета и геодиверзитета у Србији све угроженије. Поред климатских промена разлози су
и неконтролисано и неодрживо коришћење природних ресурса, односно, немаран однос и ниска еколошка свест
становништва, недовољна информисаност о овим изузетним вредностима, али и тешка економска ситуација којом се
„правдају“ свесно непоштовање законских норми и непримењивање санкција. Директне последице таквог  односа
према ЖС и  природним богатствима са  којима се  суочава  Србија  су  повећани безбедносни ризици,  економски
губици, све већи број акцидената и директна угроженост здравља људи.

 да ће клима у свету наставити да се мења и да је од 2011-2015. био најтоплији петогодишњи период са просечним
температурама већим од било које године пре овог периода, а да је глобално отопљавање и даље у узлазном тренду
(рекордни јул 2016.), и да су мерљиве последице и неки утицаји тих промена (WMO)  

 да ће свуда у Европи бити топлије, али не у једнакој мери, а да је Јужна Европа најрањивија и да већ сада те
земље имају крупне проблеме – пољопривреда и екосистеми трпе како од поплава тако и од суше и жарких лета, док
пожари пустоше читаве пределе.

 да Србија и њен биодиверзитет неће бити ни поштеђени ни изузети. Нису ли можда “Миленијумске поплаве”
2014. упозорење и најава долазећих последица таквих промена!? 

 да је биодиверзитет – разноврсност живог света – одговор еволуције, између осталог, и на промене климе и да
управо очувана природна разноврсност   доприноси регулацији  климе,  умањује  ефекат  гасова  стаклене баште  и
обезбеђује системе неопходне за одржавање живота на Земљи. Зато је Националном стратегијом за биодиверзитет
одређен као један од основних природних ресурса важних за виталност Србије и Планете.

 да је процес приближавања европским интеграцијама суочио  државне органе са непријатном истином да је у
свести  доносилаца  одлука  природна  разноврсност  сматрана  споредном  и  да  је  приметан  изостанак  подизања
капацитета служби чак и за најнеопходнији мониторинг основних промена стања биодиверзитета и процеса у еко-
системима тако да се  стратешке одлуке  у  овој  области доносе на  основу информација  које  су  недовољне или
неажуриране уз процедуралну спорост од националног до локалног нивоа.

 да недостају  подаци о  утицајима и одговорима на климатске  трендове,  односно не постоји систем редовног
праћења ефеката климатских промена на биодиверзитет.

 да изостаје разумевање природе чинилаца који утичу на распрострањење и бројност врста и оних који одређују
отпорност и способност прилагођавања екосистема.

 да недостају поуздане процене могућности прилагођавања, укључујући неопходне измене досадашњих планова
очувања и мера практичне заштите биодиверзитета.

 да нема поузданих  процена  могућности  прилагођавања,  укључујући неопходне  измене  досадашњих планова
очувања и мера практичне заштите биодиверзитета 

 да је  неопходно путем тематских  предавања,  медијских  наступа  и  практичних  вежби радити  на  развијању и
јачању  свести грађана Србије, али исто тако и запослених у државним и локалним управама, јавним установама,
медијима,  васпитно-образовним  установама  и  ангажованих  цивилном  сектору  о  узроцима  и  последицама
угрожености природне разноврсности и неопходности примене европских стандарда за њено очување.

Зато  је  Школа за опстанак, у оквиру пројекта ШКОЛА ОЧУВАЊА ПРИРОДНЕ РАЗНОВРСНОСТИ, организовала 6. октобра
2016.  у  Мајдеву мултидисциплинарни семинар  „Одрживи биодиверзитет“  и  теренску  радионицу „Мотри и  уочи“  за
представнике  Градске управе Крушевца, ЈКП „Водовод“, Регионалне привредне коморе, медија и организација цивилног
друштва  на  коме  је приказала могуће  стратегије  прилагођавања  климатским  променама  и  ублажавања  њихових
последица.
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