Česko-slovenská konference - výzva k zasílání přihlášek

RIO+20:
OD UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K ÚSTUPU?
Pořádají:
 Katedra rozvojových studií Přírodověd. fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 Česká a slovenská asociace Římského klubu
 Společnost pro trvale udržitelný život v ČR a SR
Termín: 8. listopadu 2012
Místo konání: Divadlo hudby, Denisova 47, Olomouc
Účel a cíl konference:
V roce 2012 si připomínáme řadu výročí, která mají vztah k formulování a prosazování
dlouhodobě udržitelného rozvoje. Uplynulo 40 let od vydání první zprávy Římskému klubu „Limity
růstu“, 40 let od první konference OSN o životním prostředí ve Stockholmu (a založení Programu OSN
pro životní prostředí UNEP), 25 let od vzniku konceptu udržitelného rozvoje a publikování zprávy
Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj „Naše společná budoucnost“, 25 let od podepsání
Montrealského protokolu, týkajícího se narušení ozónové vrstvy, 20 let od konference OSN o
životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro, 20 let od založení Millennium Project (a 15 let od vydání
první „Zprávy o stavu budoucnosti“), 20 let od návrhu Alberta Gorea na globální Marshallův plán, 15
let od Kjótského protokolu (týkajícího se omezení emisí skleníkových plynů) a 10 let od Světového
summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu. Zároveň nám tři roky chybí do chvíle, kdy by měly
být naplněny Rozvojové cíle tisíciletí přijaté OSN v roce 2000.
20. - 22. června letošního roku se uskutečnila konference OSN o udržitelném rozvoji „Rio+20“.
Představitelé států se nedohodli prakticky na ničem podstatném, jen si potvrdili závazky z
předchozích konferencí. Možná bude jednou právě toto setkání vnímáno jako mezník, kdy pohasly
naděje na účinné prosazování udržitelného rozvoje v nadnárodním, resp. globálním měřítku.
Měli bychom připustit a promýšlet alternativu, že se úsilí o dlouhodobě udržitelný rozvoj
nepodaří (pro nedostatek odhodlání, času, nebo obojího). Slovy autora hypotézy Gaia Jamese
Lovelocka: „Už je pozdě na udržitelný rozvoj, my potřebujeme trvale udržitelný ústup.“ Pokud
bychom i v tomto selhali, čeká nás pravděpodobně období velkého civilizačního otřesu - období
chaosu, rozvratu a anarchie.

Cílem konference je tedy pokusit se promýšlet alternativy
k udržitelnému rozvoji, jejich rizika a příležitosti.

Předběžný program
Čtvrtek, 8. listopadu 2012, Divadlo hudby, Olomouc
8.30 - 9.00: registrace
9.00 - 9.30: Prof. Bedřich Moldan: Konference Rio+20: klady a nedostatky
z pohledu přímého účastníka
9.30 - 9.45: diskuse
9.45 - 10.15: Prof. Mikuláš Huba: 25 let formulování a prosazování udržitelného
rozvoje - boj s větrnými mlýny?
10.15 - 10.30: diskuse
10.30 - 11.00: Dr. Ivan Rynda: Jak dál s udržitelným rozvojem?
11.00 11.15: diskuse
11.15 - 11.45: Prof. Miroslav Bárta: Podoba států včera, dnes a zítra
11.45 - 12.00: diskuse
12.00 - 12.30: Dr. Thomas Schauer: From Limits to Growth to the Blue Economy
- Club of Rome Message
12.30 - 12.45: diskuse
12.45 - 13.45: přestávka na oběd
13.45 - 14.15: Dr. Juraj Mesík: Klimatická změna - může zlomit civilizaci vaz?
14.15 - 14.30: diskuse
14.30 - 15.00: Doc. Jaroslav Kalous: Opice na Titaniku (jsou současné globální
problémy řešitelné?)
15.00 15.15: diskuse
15.15 - 15.45: Doc. Lubor Kysučan: Pád Říma - poučení z historie?
15.45 - 16.00: diskuse
16.00 - 16.30: Ing. Ivan Klinec: Úsvit syntropickej civilizácie
16.30 16.45: diskuse
16.45 - 17.15: Doc. Pavel Nováček: Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky
17.15 - 17.30: diskuse a závěr konference
Vyžádané referáty budou v maximálním rozsahu 30 minut. Diskusní příspěvky z pléna
budou omezeny délkou 3 minut.

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se závazně na konferenci:
„Rio+20: od udržitelného rozvoje k ústupu?“
Jméno a příjmení:
Adresa:

E-mail:
Telefon (mobil):
Podpis:
Stravování (oběd) a doprava (vlakem či autobusem) bude hrazena jen přednášející s vyžádaným
referátem. Ostatní účastníci si tyto náklady hradí sami. Účast na konferenci je bezplatná.

Závazné přihlášky posílejte pokud možno co nejdříve, nejpozději však do 19. října 2012
na adresu pavel.novacek@upol.cz a zároveň lenka.marincova@upol.cz
Nebo na adresu:
Lenka Mařincová
Katedra rozvojových studií
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Počet účastníků je omezen kapacitou sálu (rozhodující je pořadí došlých závazných přihlášek).

Těšíme se na setkání s Vámi!
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Více informací o konferenci naleznete na adrese:
http://development.upol.cz

