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Milé kolegyně a kolegové!

Ekoporadenství je příběh o úspěchu, který zahrnuje více než 2000 vysoce kvalifikovaných 
poradců v Evropě. Bez ekoporadenství by se ekologické pokroky posledních 20 let neproje-
vily tak rychle a v takovém rozsahu. Jako příklady, jejichž úspěch je viditelný, uvedu tato té-
mata: chemie v domácnosti,  bezfosfátové prací prostředky (od října 2010 standard v EU), 
recyklovaný papír do kopírek a ekologizace chodu kanceláří, označení ekologických výrobků, 
třídění odpadu a koloběh odpadů, kompost, bio-suroviny ve vývařovnách, udržitelný rozvoj, 
podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů, kampaně pro ekologickou mobilitu a cyklis-
tiku, efektivní využití energie, zateplení, management přírodních lokalit, EMAS, odpovědnost 
výrobců  (automobily,  elektronický  odpad),  prachové  částice  (PM10),  znečištění  vnitřních 
prostor,…

V dobách krize nebo krizí – např. hlad jako distribuční problém, ropná krize (tzv. ropný 
vrchol), finanční a bankovní krize, měnová krize okolo Eura, surovinové krize, distribuční 
krize, klimatická krize (+ 4 °C do konce století) – se my, ekoporadci, musíme projevovat ra-
dikálněji, musíme nazývat věci pravými jmény. Je to radikalita ve smyslu návratu ke kořenům 
ekologického  hnutí,  k  hospodaření  v  uzavřeném  koloběhu,  k  udržitelnosti  všech  ekono-
mických procesů (faktor 10).  

Toto uvědomění a zvýšená snaha jsou tak důležité, protože cílem je udržení demokracie, 
sociální stability a kvality života.

Ekoporadenství budoucnosti se těmto otázkám v roce 2020 bude muset věnovat „přímo na 
místě“. To znamená, že již dnes musíme pracovat na tom, abychom struktury v obcích, regio-
nech, územních celcích, církvích a podnicích připravili na budoucí nedostatek. 

Spravedlivé rozdělení zdrojů, energie a infrastruktury znamená, že musíme reagovat na 
politická témata a musíme zaujímat stanoviska!

Následující kroky by mohly vypadat takto:

1. Přivést nedostatek a krizi do povědomí a najít partnery.
2. Přemýšlet společně a strategicky (posilovat přímou demokracii).
3. Společně vypracovat a realizovat regionálně přizpůsobené koncepty.
4. Spravovat (omezené) zdroje, utvářet nové rozdělení. 

Přitom si musíme položit a zodpovědět následující otázky:

• Kdo jsou naši partneři, kteří se chtějí připravovat společně s námi?
• Kdo jsou naši spojenci pro jednotlivá témata?
• Kdo je již nyní ochoten jednat, koho můžeme motivovat?
• Jakou budoucí roli  má ekoporadenství:   má napomínat  a/nebo má poskytovat tržní 

služby? 
• Co víme nebo umíme lépe než naši (potenciální) klienti?

Tyto úvahy a z nich vycházející  návrhy  se zakládají  na momentálně známých faktech. 
Dnes nelze předpovědět, zda máme 10 nebo 20 let času na to, abychom si zvykli na budoucí 



velké změny a abychom nově vyjednali společenské rámcové podmínky.

Partneři na této cestě nepocházejí jen z ekologického hnutí, ale též ze sociálních a demo-
kratických hnutí a z organizací bojujících proti chudobě. Najdeme je i v průmyslu a ve zpra-
cování surovin a také v oblasti „nových“, regionálně zaměřených bank. 

Vydat se společně na tuto cestu bude výzva a velký úkol.
Vše nejlepší a hodně odvahy,  
Vám, Vašemu sdružení STEP a Veronice do příštích 20 let.

www.ecocounselling-europe.org
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