
Зелени разговор – ,,Млади и зелени”
У уторак, 28. септембра 2021. године одржан је први у 
низу Зелених разговора под називом „Млади и зелени“ 
на коме је Институт за развој и иновације окупио младе 
стручњаке који су дискутовали о темама као што су 
зелена економија, заштита животне средине, одрживи 
развој, али и о томе зашто је важан активизам у 
локалној заједници и како рециклажа и проблеми 
управљања отпадом генерално утичу на одређене 
друштвене групе.

На самом почетку разговора, испред Делегације ЕУ у 
Србији обратио се програмски менаџер за заштиту 
животне средине и климатске промене, господин Антоан 
Авињон који је одмах нагласио важност зелене 
транзиције за младе и напоменуо да млади заиста желе 
већи квалитет живота и будућност која не носи ризик од 
климатских промена. 

Авињон је све присутне подсетио на младу 
активисткињу из Шведске, Грету, која  представља добар 
пример како млади могу да покрену милионе људи из 
целог света и нагласио да је потребно више таквих 
покрета и људи попут ње. 

Господин Авињон је истакао значај заједничке сарадње 
на свим нивоима када је област заштите животне 
средине у питању јер се овај изазов не може једнострано 
решити. Авињон је подсетио присутне на подршку коју 
ЕУ пружа кроз финансирање пројеката и иницијатива 
као што је упПЕ-Т пројекат.

Након излагања представника Делегације ЕУ у Србији, 
директор Института за развој и иновације, Ненад 
Јевтовић представио је рад Института за развој и 
иновације. Јевтовић је посебно истакао три програма 
које Институт спроводи – Млади и миграције; Јавне 
финансије и економски развој, као и програм Зелена 
економија у  оквиру ког је најзначанији упПЕ-Т пројекат 
кроз који се овај догађај организује.

Након уводних излагања, започела је панел дискусија. 
Нина Цветановић је испред Београдске отворене школе 
појаснила разлику између појмова екологија, заштита 
животне средине и одрживи развој. Нина је такође 
говорила је о политици заштите животне средине и о 
томе колико је животна средина заправо политичко 
питање.

Овај пројекат финансира 
Европска унија.
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Цветановић је као пример добре праксе навела пројекат 
„Циљеви одрживог развоја за све”, где је један од 
партнера и Београдска отворена школа, која је у 
сарадњи са Фондацијом БФПЕ за одговрно друштво 
пружала подршку јединицама локалне самоправе 
(Сремски Карловци и Прибој) приликом доношења 
Плана развоја у области животне средине.

Лидија Радуловић је испред Фондације БФПЕ за 
одговорно друштво објаснила детаљније који су то 
механизми за заступање циљева одрживог развоја, али 
и нагласила колико су грађани неинформисани о њима. 
Лидија је говорила и о најбољим начинима за 
укључивање грађана, а као један од најефикаснијих 
примера навела је одржавање округлих столова који 
окупљају на једном месту како донисоце одлука, тако и 
грађане. Радуловић се осврнула на  процес европских 
интеграција, а посебно Поглавље 27, где је напоменула 
да Србија стагнира по том питању, али и да постоје 
различити разлози зашто се то дешава.

Милица Мишковић је испред Форума за одговорно 
пословање објаснила присутнима шта је то друштвено 
одговорно пословање и представила цео ток развоја ове 
гране. Милица је објаснила какав је однос друштвено 
одговорног пословања и одрживог развоја, као и какву 
улогу компананије имају у остварењу циљева одрживог 
развоја.

Мишковић је такође рекла да на питање да ли ће се 
компаније одлучити да буду друштвено одговорне утичу 
две ствари, и то су пре свега ставови потрошача, 
односно да ли ће они више куповати одређене 
производе ако су они рециклабилни, али такође и закони 
и прописи државе (нпр. да ли постоје одређене 
олакшице за еколошки одговорне компаније). Као 
примере добре праксе, Милица је навела два производа, 
а то су разградиви стиропор на бази гљива и бојице од 
рециклираног папира.

Овај пројекат финансира 
Европска унија.
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Александра Бранковић је испред Института за развој и 
иновације говорила о томе колики је утицај свих мера 
из области заштите животне средине на свакодневни 
живот грађана и да ли постоје разлике у погледу тога 
које групе су више погођене. Александра је нагласила 
да неједнакост у свету расте, те да су Циљеви 
одрживог развоја веома битни и за решавање овог 
изазова, имајући у виду да је њихов основи мото Leave 
no one behind. 

У наставку разговора говорила је о томе колико 
друштвено-економски статус грађана утиче на одлуку 
да ли рециклирати или не. Бранковић је истакла да су 
углавном жене те које унутар породица доносе одлуку 
о куповини намирница, што после утиче на рециклажу 
истих. Александра је за крај истакла да поред свести 
грађана, кључ успеха у лежи у укључивању државе и 
доношењу закона и прописа.

На крају, Ненад Јевтовић, директор Института за развој 
и иновације, је са панелистима и учесници првог Зеленог 
разговора поделио став који Институт заступа да је 
питање Зелене агенде и зелене економије потребно 
додатно приближити грађанима кроз конкретне анализе 
и показатеље; а све како би се додатно заинтересовали 
за зелена питања и тиме утицали на доносиоце 
економских политика.

Догађај је модерирала Емилија Доловачки, менаџерка 
програма Зелена економија у Институт за развој и 
иновације.

Овај пројекат финансира 
Европска унија.


