	
  

Tezy	
  wypracowane	
  podczas	
  konferencji	
  ECOdialog,	
  która	
  odbyła	
  się	
  w	
  dniach	
  21	
  –	
  22.11.	
  
2011	
  r.	
  w	
  Gdańsku	
  (Hotel	
  Orle).	
  
1. Dla	
  rozwoju	
  zrównoważonego	
  niezbędna	
  jest	
  potrzeba	
  	
  współistnienia	
  sfery	
  przyrody,	
  
gospodarki	
  i	
  społeczeństwa	
  na	
  zasadzie	
  pełnej	
  równoprawności	
  każdej	
  z	
  nich.	
  
2. Wszelkie	
  działania	
  inwestycyjne	
  powinny	
  być	
  bardzo	
  szczegółowo	
  i	
  wielokryterialnie	
  
przygotowane	
  i	
  realizowane.	
  
3. Należy	
  dążyć	
  do	
  skonkretyzowania	
  zagrożeń	
  ekologicznych	
  (dla	
  przybliżeniu	
  tych	
  
zagrożeń	
  społeczeństwu)	
  poprzez	
  wprowadzenie	
  tzw.	
  ekonomii	
  ekologii	
  –	
  wyliczenia	
  
wartości	
  poszczególnych	
  składników	
  środowiska.	
  
4. Zebrani	
  oceniają,	
  że	
  prowadzenie	
  dialogu	
  społecznego	
  pomiędzy	
  ekologami,	
  
inwestorami	
  i	
  pozostałą	
  częścią	
  społeczeństwa	
  jest	
  warunkiem	
  niezbędnym	
  dla	
  
stabilnego	
  rozwoju	
  społeczności	
  lokalnych.	
  
5. Niezbędnym	
  i	
  ciągłym	
  procesem	
  dla	
  równoważenia	
  rozwoju	
  jest	
  wzajemne	
  
poznawanie	
  	
  się	
  i	
  edukacja	
  adresowana	
  do	
  wszystkich	
  sektorów	
  społecznych.	
  
6. Obecnie	
  głównymi	
  nośnikami	
  upowszechniania	
  idei	
  rozwoju	
  zrównoważonego	
  są:	
  
Unia	
  Europejska,	
  samorządy	
  terytorialne	
  i	
  organizacje	
  pozarządowe.	
  
7. Zebrani	
  wyrażają	
  wolę	
  kontynuowania	
  dialogu	
  społecznego	
  w	
  ramach	
  konferencji	
  
ECOdialog.	
  	
  
Warunki	
  dialogu	
  społecznego:	
  
-‐musi	
  ujawnić	
  się	
  gospodarz	
  terenu,	
  który	
  zapewni	
  bezstronność	
  prowadzonego	
  dialogu,	
  
-‐strony	
  dialogu	
  muszą	
  być	
  zdolne	
  do	
  kompromisu	
  i	
  znać	
  swoje	
  ograniczenia,	
  
-‐inwestor	
  jest	
  zawsze	
  zobowiązany	
  do	
  rzetelnego	
  informowania	
  o	
  swoich	
  planach	
  i	
  skutkach	
  
ich	
  realizacji,	
  
-‐niezbędnym	
  warunkiem	
  udanego	
  dialogu	
  jest	
  aktywność	
  społeczności	
  lokalnej	
  i	
  jej	
  
zorganizowanie	
  się	
  co	
  skutkować	
  powinno	
  rozwojem	
  społeczeństwa	
  obywatelskiego,	
  
-‐należy	
  zapewnić	
  pełną	
  informację	
  o	
  środowisku	
  i	
  uwarunkowaniach	
  terenowych	
  dla	
  
inwestora,	
  co	
  wymaga	
  powstania	
  pełnych	
  i	
  aktualnych	
  planów	
  zagospodarowania	
  
przestrzennego,	
  
-‐dla	
  dialogu	
  niezbędna	
  jest	
  rzetelność	
  mediów,	
  które	
  muszą	
  wprowadzić	
  własne	
  standardy	
  
działań,	
  
-‐wszystkie	
  strony	
  dialogu	
  społecznego	
  muszą	
  wziąć	
  odpowiedzialność	
  za	
  skutki	
  swoich	
  
działań	
  a	
  w	
  szczególności	
  wywiązywać	
  się	
  ze	
  swoich	
  zobowiązań,	
  
-‐dla	
  prowadzenia	
  skutecznego	
  dialogu	
  każda	
  ze	
  stron	
  powinna	
  opracować	
  własne	
  wytyczne	
  
(zasady)	
  	
  postępowania	
  i	
  metodykę	
  oraz	
  opracować	
  katalog	
  dobrych	
  przykładów	
  działań.	
  

	
  

