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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

1 0 .  Е К С П Е Р Т С К И  Ф О Р У М  1 0 .  Е К С П Е Р Т С К И  Ф О Р У М  
З А  О Д Р Ж Л И В  Р А З В О Ј  В О  З А  О Д Р Ж Л И В  Р А З В О Ј  В О  
З Е М Ј И Т Е  О Д  Ц Е ИЗ Е М Ј И Т Е  О Д  Ц Е И

КАКО ДА СЕ КАКО ДА СЕ 
ОБЕ ЗБЕ ДИ ОБЕ ЗБЕ ДИ 

УБАВА ИДНИНАУБАВА ИДНИНА??

"За еден одржлив развој 
ни требаат иновации и 

извори на енергија, кои ќе 
ги користат материјалите на 

еден иновативен начин, 
бидејќи тие треба да бидат 

рециклирани и да не й 
штетат на природната 

околина", објаснува 
претставникот на 

фондацијата "Конрад 
Аденауер", Хенри Боне.

"Македонија треба да 
биде општество, во кое 
економскиот напредок 

може да се одвива 
паралелно со 

подобрувањето на условите 
во животната средина", 

оценува вицепремиерот за 
евроинтеграции, Ивица 

Боцевски.

Што значи одржливост? Одрж-
ливост значи да се обезбеди 
подобра иднина. Всушност, 

одржливиот развој треба на сите луѓе 
да им овозможи да се задоволат ос-
новните потреби и тие да уживаат во 
подобар и поквалитетен начин на жи-
вот, без притоа да се доведе во пра-
шање квалитетот на животот на идните 
генерации. Ова не е конечна состојба, 
туку е процес кој се развива во насока 
на заштитата на природната средина и 
соодветниот економски раст", истакна 
коорганизаторот на Форумот, претстав-
никот на фондацијата "Конрад Аден ауер", 
Хенри Боне. 

"Ова е преголем предизвик за еден 
човек тоа да може да го реши. Значи, 
клучното прашање е во соработката, 
но да се работи заедно на еден ефи ка-
сен начин. Луѓето треба одговорноста 
јасно да ја определат и да ја дефи ни-
 раат. 

Владата на РМ ја согледа потребата 
од соработка и затоа разви Национална 
стратегија за одржлив развој. Како 
соработката може да го поддржи овој 
процес? За еден одржлив развој ни се 
потребни иновации и извори на енер-
гија, кои ќе ги користат материјалите на 
еден иновативен начин, бидејќи тие 
тре  ба да бидат рециклирани и да не й  

штетат на природната околина. За тоа 
треба да се обезбеди храна, која е про-
изведена на одржлив начин. Сите тие 
можат да станат еден вид мотор, пре мин 
кон едно одржливо општество и да се 

Светската комисија за животна средина 
и развој, позната како Портланд коми-
сија, го дефинира одржливиот развој 
како процес кој ги задоволува потре-
бите на сегашните генерации, без да се 
загрози можноста за потребите на ид-
ните генерации. 

"Оваа дефиниција ги поткрепува гле-
 диштата за одржлив развој на РМ и су-
мира голем број девизи. Всушност, де-
финицијата за одржлив развој е процес 
на промени, во кој користењето на ре-
сурсите и нивното насочување во ин-
вес тиции, претставува ориентација за 
техничкиот развој и за институ ционал-
ните промени, кои мораат да бидат во 
хармонија, со цел да се задоволат чо-
вечките потреби и аспирации. 

Одржливиот развој вклучува три за-
емно зависни димензии: економската, 
димензијата на животната средина и со-
цијалната. Одржливиот развој претста-
вува континуиран процес, кој вклучува 
подобрување, интеграција на економ-
ските и на социјалните аспекти на жи-
вотната средина. 

Македонија треба да биде општество 
во кое економскиот напредок може да 
се одвива паралелно со подобрувањето 
на условите во животната средина. Но, 
за тоа треба да постојат неопходни ини-
цијативи и можности, кои на поедин-
ците ќе им овозможуваат простор да 
дадат придонес во развојот на општес-
твото. Населението треба да остварува 
придобивки, но и истовремено и да дава 
свој удел во подобрувањето на опш тата 
рамка за вработување, услови за живее-
ње, социјална благодет и подобар ква-
литет на живот", вели Боцевски.

"Идните генерации мораат 
да имаат поволни услови за по-
добар живот, како и сегашната 
генерација, која има социјален 
и урамнотежен развој. Овој раз-
вој треба да обезбеди индиви-
дуалност, слобода на дејству-
вање, при тоа да се почитуваат 
движењата во природата и ус-
ловите во животната средина, 
бидејќи тие треба да не соз да-
ваат негативни последици врз 
здравјето на луѓето", оценува 
вицепремиерот за евро инте-
грации, Ивица Боцевски.   

изнајдат решенија за глобалните проб-
леми", оценува Боне.

Потпретседателот на Владата на РМ, 
Ивица Боцевски, задолжен за евро ин-
теграционите процеси, истакна дека 

"

СТРУЧЊАЦИТЕ ГИ ЗАОКРУЖИЈА СВОИТЕ СТРУЧЊАЦИТЕ ГИ ЗАОКРУЖИЈА СВОИТЕ 
ИСТРАЖУВАЊА, СЕГА НА ПОТЕГ Е ДРЖАВАТАИСТРАЖУВАЊА, СЕГА НА ПОТЕГ Е ДРЖАВАТА


