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به نام خدا

نقش سازمانهای مردمنهاد در توسعه اقتصاد سبز
نهادینهکردن اقتصاد سبز در جهان در سه بعد اقتصادي ،اجتماعي و زیستمحيطي مستلزم تالش و همکاري
تنگاتنگ دولت ،سازمانهاي مردمنهاد و مردم است .توجه به شاخصهاي رفاه بشري ،عدالت اجتماعي ،کاهش
نابرابري ،افزایش کيفيت زندگي ،توسعه اجتماعي ،دسترسي عادالنه و پرداختن به نيازهاي زنان و جوانان ،رشد
درآمد و اشتغال ،سرمایهگذاريهاي خصوصي و عمومي ،کاهش خطرات زیستمحيطي و کميابي آن ،کاهش
کربن ،کارایي منابع و منابع کارآمد ،کاهش انتشار کربن و آلودگي ،افزایش بهرهوري انرژي و منابع ،جلوگيري
از نابودي تنوع زیستي و اکوسيستم و مسئوليتپذیري در قبال محيط زیست از جمله موضوعات تأکيدشده در
اقتصاد سبز است .دستيابي به تمامي اهداف اقتصاد سبز یک نوع وفاق ملي در سطح دولت و حاکميت،
سازمانهاي مردمنهاد و مردم را طلب ميکند .به عبارت دیگر دستيابي به همه این اهداف از عهده یک بخش
از جامعه خارج است .در این ميان نقش سازمانهاي مردمنهاد روزبهروز در حال افزایش است .سازمانهاي
مردمنهاد ) (NGOداراي شخصيت حقوقي مستقل ،غيردولتي ،غيرانتفاعي و غيرسياسي هستند که براي انجام
فعاليت داوطلبانه با گرایش فرهنگي ،اجتماعي ،مذهبي ،بشردوستانه و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون،
رعایت چارچوب قوانين موضوعه کشور و مفاد آیيننامههاي اجرائي آن فعاليت ميکنند .این سازمانها نه
وابسته به دولت هستند و نه اثري از حاکميت درون آنها پيدا ميشود و نه از دولت بودجهاي به صورت رسمي
ميگيرند .یکي از مهمترین خصوصيات این سازمانها ،داوطلبانهبودن آنهاست که با توجه به نياز جامعه ایجاد
ميشوند .براساس همين فلسفه و براساس نياز جامعه ،سازمانهاي مردمنهاد براي نهادینهکردن اقتصاد سبز
در سراسر جهان به فعاليت و اقدام مشغول هستند .به طور نمونه پيمان جهاني عدم سوزاندن زباله و ضایعات
)(GAIA:Global Anti-Incinerator Allianceبا هدف پيداکردن راههاي جایگزین سوزاندن ضایعات
و زبالهها در جهان شکل گرفته است . GAIAیک ائتالف بينالمللي است که بيش از  056گروه مردمي،
سازمانهاي غيردولتي و افراد در بيش از  06کشور جهان در آن عضو هستند که همگي براي هدف جهاني
مشخصي یعني دنيایي بدون سم حاصل از سوزاندن ضایعات و زبالهها دور هم جمع شدهاند .از سال  9660در
ادامه مذاکرات تغييرات آبوهوایي سازمان ملل ،پردازش و فراوري زباله به جاي سوزاندن آن پيگيري شد .این
اقدام باعث ایجاد درآمدي حاصل از بازیافت شده و انتشار گازهاي گلخانهاي را هم کاهش ميدهد .اهداف و
خواستههاي اصلي این گروه از پرداختن به بحران آب و هوا به شرح زیر است:
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عدالت جهاني :زماني عدالت اجتماعي در جهان بهوجود ميآید که حمایت و پشتيباني کافي از سيستمهاي
اجتماعي و اقتصادي و پایداري اکولوژیکي صورت گيرد که مقابله با سوزاندن زباله در همين راستاست.
زباله صفر :زباله صفر به معناي کاهش آنچه ما در سطل زباله ميریزیم و به صفر رساندن زبالهسوزي.
رعایت حقوق جمعکنندگان زباله :در بسياري از کشورهاي درحالتوسعه ،جمعآوري و مرتبسازي زباله به
صورت «غيررسمي» ،امرار معاش تعداد زیادي از فقراي شهري را تأمين ميکند که در شرایط اسفناکي زندگي
ميکنند و بهبود وضعيت آنان یکي از اهداف این گروه است.
توليد پاک :توليد پاک یعني طراحي محصوالت و فرایندهاي توليد در هماهنگي با چرخه زیستمحيطي.
توسعه مسئوليت سازنده :اینکه توليدکنندگان محصوالت ،دالیل هدررفت محصول توليدي خود را از طریق
مصرفکنندگان پيگير شوند و در جهت کاهش هدررفت اقدام کنند .این گروه در سطح جهان از طریق اعضاي
خود در حال توقف استفاده از کورههاي زبالهسوز و ترویج روش جایگزیني براي آن هستند .براي این منظور
یک جنبش قدرتمند مردمي را شکل داده و در سراسر جهان ساماندهي کردهاند .این گروه تاکنون فعاليت 95
کوره را در کشورهاي مختلف متوقف کردهاند.
در هندوستان پروژه آزمایشي زباله صفر به ایجاد معيشت و درآمد براي بيش از صد خانواده کمک کرده است.
در آرژانتين ،این گروه کمک کرده تا در بوئنوسآیرس ،یکي از بزرگترین شهرستانها در جهان ،قوانين مرتبط
با زباله صفر اجرا شود که این قوانين شامل قواعد مربوط به تعاوني جمعکننده زباله ،ترویج سالمت و پایداري
است درحاليکه حفاظت معيشت بازیافت رسمي افراد مهيا شود .بررسي تجارب جهاني نشان ميدهد
سازمانهاي مردمنهاد ميتوانند زمينه و بسترهاي الزم را براي حضور مردم در تمامي مراحل مربوط به
تصميمگيري و اجراي تصميماتي که به طور مستقيم یا غيرمستقيم با زندگي روزمره آنان سروکار دارد ،ایجاد
کنند .توجه و حمایت از نهادهاي مردمي توسط دولت ميتواند مؤثرترین راهکار براي واگذاري امور به مردم و
حساسکردن آنان به موضوعات زیستمحيطي باشد.
نویسنده  :فاطمه پاسبان ،کارشناس اقتصادی
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