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Signifo de la vivmediaj kaj sekurecaj problemoj nuntempe daŭre kreskas. Krom influo 

de la homa agado al la vivmedio ni ĉiam pli priatentas ne nur kvaliton de la vivo, sed ankaŭ la 

kulturan kaj la socian mediojn. 

 

La komplika problemaro kiel kombini kreskon de la materia bonfarto de la homoj kun 

defendado de la naturo enhavas kelkajn bazajn aspektojn: 

• daŭre fortiĝanta influo de ekonomiaj aktivecoj al la vivmedio, 

• ĉiam pli ni konscas limigitecon de la naturaj fontoj, 

• limigiteco de la fontoj metas antaŭ ekonomian agadon la imagan limon de 

permesataj ŝarĝoj, trapaso de kiuj povas kaŭzi nedeziratajn senrevenajn ŝanĝojn en 

la ekvilibro kaj funkciado de la naturo, 

• plialtiĝas la tasko defendi la vivmedion en ekonomia kaj sociala vivoj,  

• plifortiĝas reciproka trapenetrado kaj kunfluado de manaĝeraj aliroj kaj metodoj, 

utiligataj en terenoj de kvalito, sekureco kaj defendado de vivmedio. 

 

Problemaro de la vivmedia defendado nuntempe renkontiĝas kun pluaj gravaj 

problemoj, inter kiujn apartenas ekzemple: 

• intensa disvolviĝo de la civilizo plialtigas pretendojn por konsumado de akvo, kiu 

estas nuntempe konsiderata unu el la plej altvaloraj naturfontoj, 

• disvolviĝo de la akvokulturado en la urba regiono, aliro kaj kvalito de la akvo, 

• precipe danke al la granda ekonomia premo de komercaj ĉenoj al konstruado de 

aĉetcentroj en periferiaj urbozonoj kaj konstruado de entreprenoj kaj loĝistikaj 

centroj „sur verda herbejo“ la urboj neadekvate diskreskis en la regionoj, kio 

koneksiĝas al pliaj problemoj, kiuj estas interalie densigo de la grundo 

(konstruplenigo kaj betonumado de la grundo), resp. ekesto de tiel nomataj brunaj 

kampoj (brownfield), t.e. urbaj teritorioj, kiuj ĉesis servi al la origina funkciado, 

por kiuj ili estis konstruitaj, 

• bruo en la ekstera vivmedio, kreita de homaj agadoj, precipe de la surtera, fervoja 

kaj aviadila trafikoj kaj de la industria funkciado, 
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• komunumaj rubaĵoj, sed ankaŭ rubaĵoj, devenantaj el la produktaj agadoj, maniero 

de rubaĵprizorgado, 

• reduktado de biologia diverseco ktp. 

 

Defendado de la vivmedio kaj direktado al tia disvolviĝo de la socio, kiu ebligos pluan 

ekonomian progreson, altigon de la vivnivelo, kiu samtempe konservos la naturon kaj fontojn 

por sekvaj generacioj, postulas komprenon de la nuntempa stato. Ekkono de la kialoj, kiuj 

kaŭzas vivmediajn problemojn kaj eblecojn, kiel ilin preventi, resp. kiel forigi vivmediajn 

ŝarĝojn, povas kontribui al ŝanĝo de la aliro ne nur en la tereno de produktado, sed ankaŭ de 

la konsumado, eluzo de produktoj kaj post la fino de uzado ilia sekva sekundara eluzo, resp. 

sendanĝerigo. Rezulto de tia ekkono povus esti pli kvalita, vivmedie pli akceptebla aliro ĉe 

ĉerpado de fontoj, en produktado kaj konsumado, kiu tamen ne ekestus surbaze de ordonoj aŭ 

malpermesoj, sed sekve de la naturaj homaj konoj.  

 

Sufiĉa publika vivmedia konscio en vivmediprotekta tereno estas la baza kaj la 

prioritata postulato de la sukcesa realigo de vivmediprotekta politiko en la praktiko. Altigo de 

la publika konscio pri problemaro de la defendado de la vivmedio kondukas la publikon ne 

nur al pli bona kompreno de la vivmediaj koneksoj inter la ekonomia kaj sociala vivoj de la 

socio, sed ankaŭ al altigo de kvalito de decidoj de la konsumantoj, al altigo de jura konscio de 

la civitanoj kaj sekve ankaŭ al altigo de la defendado de la vivmedio kaj kvalito de la vivo.  

 

Celo organizi la 4-an Internacian Sciencan Konferencon Motivation - Education - 

Trust - Environment - Safety  2019  la 20-an de majo 2019 en Bratislava estis informi la fakan 

kaj sciencan publikojn, reprezentantojn de la aŭtonomio kaj la ŝtata administracio, interŝanĝo 

de spertoj kaj prezentado de novaj rezultoj en problemaro de motivado, klerigado, fido, 

defendo de vivmedio kaj sekureco. 
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