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NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Az ENSZ Közgyûlés a 67/200. számú ha-
tározatával az erdõk nemzetközi napjá-
vá nyilvánította március 21-ét abból a
célból, hogy 2013-tól kezdõdõen min-
den évben világszerte megemlékezzünk
az erdõk és fák jelentõségérõl. 

Az erdõk napjának alapgondolata
nem új keletû. Bár az elmúlt több mint
6 évtizedben többször is felmerült egy
ilyen nap szükségességének gondolata,
az elsõ konkrét javaslat 1971-ben szü-
letett, amikor az Európai Mezõgazdasá-
gi Bizottság (ECA) felvetette az erdé-
szeti világnap alapítását. Sajnos ezt kö-
vetõen, megállapodás hiányában nem
született konkrét intézkedés az ENSZ
rendszeren belül és a javaslat hamaro-
san lekerült a napirendrõl. Az erdõk és
fák napjának megünneplése egyéni
kezdeményezések tárgya maradt, a vi-
lágon negyven-egynéhány országban
szerveztek, zömében március 21-én,
ezzel kapcsolatos rendezvényeket.

Az Erdõk Nemzetközi Éve kapcsán
melegítette fel újra ezt a gondolatot a
FAO Erdészeti Bizottsága. Felismerve,
hogy az Év elmúltával is szükség lenne
arra, hogy rendszeresen ráirányítsuk a
figyelmet arra a fontos szerepre, ame-
lyet az erdõk és fák a természetben és
az emberi társadalom fejlõdésében be-
töltenek. A gondolatot ezúttal támogat-
ta a FAO Konferencia is és a kibontako-
zó nemzetközi egyetértés alapján Algé-
ria nyújtott be határozattervezetet az
ENSZ Közgyûlés 67. ülésszakához, mely
2012. december 21-én emelkedett ha-
tározati erõre, ezúttal mind a 193 tag-
állam támogatását élvezve.

A határozat felhívja az ENSZ tagál-
lamait, hogy március 21-ét szenteljék
az erdõk és fák megünneplésének és
szervezzenek olyan akciókat, melyek
az adott nemzet természeti és társa-
dalmi viszonyai közepette ezt a legha-
tékonyabban szolgálják. Természete-
sen lehetetlen olyan idõpontot kijelöl-
ni, mely a Föld valamennyi országában
egyformán kedvezõ lenne, de a már-
ciusi napéjegyenlõség napja, mint
legjobb kompromisszum került kivá-
lasztásra.

A határozat teljes szövege hamarosan
elérhetõ lesz az ENSZ Közgyûlés honlap-
ján (http://www.un.org/en/ga/67/resolu-
tions.shtml). 

Március 21. az Erdõk Nemzetközi Napja!
Csóka Péter – osztályvezetõ, ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (UN FAO) Erdészeti Kapcsolatok Osztály 

A fajsúlyos és egyben örömteli nem-
zetközi ágazati hír kapcsán az Erdésze-
ti Lapok megkereste Csóka Pétert, az
ENSZ FAO Erdészeti Kapcsolatok Osz-
tályának vezetõjét, hogy a hazai szak-
emberek és az Olvasók számára kér-
déseink segítségével világítson rá  a ha-
tározat megszületésének néhány rész-
letére, az érdekesebb háttér-informá-
ciókra.  

E.L.: Jelentõs nemzetközi szakmai
eredménynek tekinthetõ az Erdõk
Nemzetközi Napjának ENSZ szintû
deklarálása. Milyen jellegû és mekko-
ra energiaigényû háttérmunkára volt
szükség ennek a megvalósulásához?
Milyen lépések megtételével sikerült a
határozatot a Közgyûlés elé vinni és
elfogadtatni? Hogyan zajlott a folya-
mat?  

Cs. P.: Érdekes és tanulságos végig-
követni azt a folyamatot, melynek
eredményeképpen az Erdõk Nemzet-
közi Napja elfogadásra került. Bár szá-
mos nemzetközi és világnap létezik,
melyek közül sok környezeti vonatko-
zású (Víz Világnapja, Föld Napja, Vizes
Élõhelyek Világnapja, Sivatagosodás
és Aszály Elleni Harc Világnapja, He-
gyek Nemzetközi Napja), az erdõknek
nem jutott ilyen figyelem. A FAO Kon-
ferencia 6. Ülésszaka ugyan már 1951-
ben javasolta, hogy a „Fák Nemzetközi
Ünnepe kerüljön megrendezésre vala-
mennyi tagországban olyan idõpont-
ban, mely az adott országban e célra

legjobban megfelel”,  azonban ez a a
döntés sokáig megvalósítatlan maradt.
A következõ jelentõsebb lépés az Eu-
rópai Mezõgazdasági Bizottság 1971-es
döntése volt, melyben javasolták az er-
dõk világnapjának létrehozását. A
nemzetközi közösség több év alatt sem
tudott megállapodásra jutni a deklará-
ció konkrét tartalmát és esetleges pénz-
ügyi és szervezeti vonatkozásait illetõ-
en, így végül a hetvenes évek közepén
a téma lekerült a napirendrõl. Számos
ország döntött mégis úgy, hogy e kez-
deményezés alapján megünnepli az er-
dõk napját, zömében március 21-én, a
FAO-nak tulajdonítva az ezzel kapcso-
latos döntést. Ez idáig negyven-egyné-
hány országban rendeztek az erdõkkel
és fákkal kapcsolatos ünnepi esemé-
nyeket, ezek azonban országonként
nagyon eltérõ tartalmúak és jelentõsé-
gûek és gyakorlatilag semmilyen kap-
csolatban nem állnak egymással. Az
Erdõk Nemzetközi Évére való felké-
szülés kapcsán vetõdött fel a gondolat,
hogy szükség lenne az Év biztosította
figyelmet felhasználni arra, hogy an-
nak elmúltával is legyen alkalom fel-
hívni a közfigyelmet az erdõk jelentõ-
ségére. A FAO Erdészeti Bizottságának
javaslatára a FAO Konferencia 2011-
ben támogatta az Erdõk Nemzetközi
Napjának megalapítását. Ezzel párhu-
zamosan az ENSZ Erdészeti Fóruma is
támogató döntést hozott, de végül idõ-
zítési problémák miatt 2011-ben nem
került konkrét határozati javaslat az
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ENSZ Közgyûlés elé. Ezért kellett
2012-ben újraindítani a kezdeménye-
zést és segíteni a gondolat támogatói
közötti együttmûködést, hiszen ilyen
döntés csak a tagországok együttes
akaratából születhet. Örömmel mû-
ködtünk közre a Nap megalapítását
célzó egyeztetésekben és készítettünk
háttéranyagokat a tárgyalásokhoz.
Ezekre azért volt elsõsorban szükség,
mert a fejlett országok rendkívül óva-
tosak a nemzetközi napok és évek ala-
pításával kapcsolatban, tartva attól,
hogy túl sok ilyen alkalom a források
szétforgácsolásához vezet és nem éri
el a kívánt célt. Szerencsére ebben az
esetben a várható elõnyök meggyõ-
zõbbek voltak, mint a vélt hátrányok,
és az egyetértés, mintegy negyven év
után, végül megszületett.

E.L.: Van-e különösebb konkrét oka,
hogy egy erdõkben, fákban gazdagnak
nem mondható, alapvetõen sivatagi or-
szág nyújtotta be a határozat-terveze-
tet? Vagy ez csak szervezeti kérdés? 

Cs. P.: Hogy miért éppen Algéria
kezdeményezte az Erdõk Nemzetközi
Napjáról szóló határozatot, annak na-
gyon is praktikus okai vannak. Az
ENSZ rendszeren belül ugyanis a tag-
országok gyakran csoportokba szerve-
zõdve tárgyalnak a különbözõ kérdé-
sekrõl. Az egyik legnagyobb ilyen cso-
port az ún. 77-ek és Kína csoportja
(G77 and China), mely nevével ellen-
tétben 132 országot tömörít (hasznos
információk találhatók a a G77-rõl az
alábbi linken: http://g77.org/doc/). A
G77 soros elnöki posztját 2012-ben Al-
géria töltötte be, és a javaslat a G77 tag-
országok erõs támogatását élvezte.

Bár valóban fában szegény, Algéria
mégis aktív szerepet játszik erdészeti
kérdésekben, 2013 márciusában példá-
ul otthont fog adni a 3. Mediterrán Er-
dészeti Hétnek, mely a Földközi-tenger
medencéjében található országok jelen-
tõs erdészeti szervezetének, a 26 tagor-
szágot és az Európai Uniót magában
foglaló Silva Mediterranea-nak a ren-
dezvénye lesz (a Silva Mediterranea-ról
részletesebben olvashatunk az alábbi
linken: http://www.fao.org/forestry/sil-
vamed/en/ ).

Ez a rendezvény lesz egyúttal  a leg-
nagyobb nemzetközi esemény, amely
2013-ban FAO közremûködéssel meg-
rendezésre kerül az Erdõk Nemzetközi
Napján.

E.L.: Várható központi szervezésû
ENSZ vagy FAO rendezvény 2013. már-
cius 21-én?

Cs. P.: A Nappal kapcsolatos nem-
zetközi tevékenység koordinálása az
ENSZ Erdészeti Fórum titkárságának
(UNFFS) és a FAO-nak a közös felada-
ta. A határozat elfogadása és a március
21. közötti  idõ rövid arra, hogy 2013-
ban átfogó nemzetközi kampányt szer-
vezhessünk, de a jövõben erre is fel kell
készülni.

E.L.: Milyen jellegû eseményekkel,
rendezvényekkel készülnek a tagálla-
mok, melyek egyöntetûen elfogadták a
határozatot? Van-e erre valamiféle
FAO iránymutatás, ajánlási keretrend-
szer?

Cs. P.: A Nap elsõsorban lehetõség.
Lehetõség a szakma, az országok
számára arra, hogy beszéljünk az erdõ-
rõl, hogy szervezett keretek között jut-
tathassunk el fontos üzeneteket a széles

közvéleményhez és a politikai döntés-
hozókhoz. Az üzenetek tartalma és
közlésük módja országonként változó
lehet, tehát a szakmának mindenhol
magának kell kitalálnia azt, hogy ezt a
lehetõséget hogyan tudja a legjobb
eredménnyel hasznosítani. Igyekszünk
ötleteket adni, olyan kommunikációs
eszközöket késziteni, mely sok ország-
ban hasznosítható, de a hangsúlynak a
nemzeti akciókon  kell lennie. Idén kü-
lönös aktualitása van az erdõk  és az
éhezés elleni harc kapcsolatának, vala-
mint most ünnepeljük a 300. évforduló-
ját annak, hogy Carlowitz tudományos
igénnyel megfogalmazta a fenntartható
(vagy tartamos) erdõgazdálkodás gon-
dolatát.

E.L.: Milyen kommunikációs és mé-
dia eszközök támogatják majd az Er-
dõk Nemzetközi Napjának minél széle-
sebb körû megismertetését? 

Cs. P.: Az Erdõk Nemzetközi Nap-
jának hamarosan önálló honlapja in-
dul, melyet szeretnénk oly módon ki-
alakítani, hogy arra valamennyi tagor-
szág is feltölthessen információt, így
az a Nappal kapcsolatos valamennyi
aktuális hír és esemény forrása is le-
het. Az Erdõk Nemzetközi Évéhez ha-
sonlóan szeretnénk egy rövid reklám-
filmet készíteni abban a reményben,
hogy a nagy nemzetközi tv-hálózatok
mûsorukra tûzik a márciusi idõszak-
ban, így népszerûsítve a Napot. Ezt a
fimet jó szívvel fogjuk ajánlani a nem-
zeti televíziókban való sugárzásra is,
azonban a szinkronizálásról gondos-
kodni kell majd, mivel eredetiben 6-8
nyelvnél többön nem tudjuk elkészí-
teni.

Ezen túlmenõen természetesen hasz-
nálni fogjuk valamennyi írott és elektro-
nikus kommunikációs termékünket. Fi-
gyelembe véve, hogy itt nemcsak a
UNFFS és a FAO eszközeirõl van szó,
hanem a Erdészeti Partnerség másik 12
nemzetközi szervezetérõl is, vélhetõleg
széles kört lehet elérni. Fontos azonban
ismét leszögezni, hogy mindezek csak
segíthetik, de semmiképpen nem pótol-
hatják azt a munkát, amit országon be-
lül kell elvégezni. 

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.vandorgyules.hu


