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 Graveco de la vivmediaj kaj sekurecaj problemoj nuntempe daŭre kreskas. Krom la efiko de 
homaj agadoj al la vivmedio, ni ĉiam pli rimarkas ne nur kvaliton de la vivo, sed ankaŭ la kulturan kaj 
socian mediojn. 
 
 Eŭropa vivmedia politiko baziĝas sur la antaŭzorga principo, preventado kaj eliminado de 
poluado ĉe la fontoj, same kiel la principo “la poluisto pagas". La kadro por la estonta agado en ĉiuj 
kampoj de la vivmedia politiko prezentas plurjarajn mediajn agadprogramojn. Ili estas integritaj en 
horizontalaj strategioj kaj konsiderataj en internaciaj mediaj intertraktadoj. Media politiko venis al la 
avangardo de la EU-politikfarado, kiam Eŭropa Komisiono enkondukis Eŭropan Verdan 
Interkonsenton, kiel la ĉefan ŝoforon de sia ekonomia kreskostrategio. 
 
 La problemaro de daŭripova evoluo estas parto de la internacia politiko dum pluraj jardekoj. 
Atingo de daŭripovo estas grava celo de la internacia komunumo ekde 1992, kiam Konferenco de UN 
pri Medio kaj Evoluo okazis en Rio-de-Ĵanejro. Malgraŭ klopodoj de pluraj internaciaj organizaĵoj kaj 
registaroj de multaj landoj, la efektivigo de la daŭrigebla disvolva strategio estas ankoraŭ nesufiĉa. 
Por subteni la ideojn de daŭripova evoluo estis ellaborita nova disvolva tagordo Transformo de Nia 
Mondo: Tagordo 2030 por Daŭripova Evoluo, konsistanta el 17 daŭripovaj celoj. La membroŝtatoj de 
UN ĝin akceptis dum la pintkunveno de la organizo en septembro 2015 en Novjorko. 
 
 Al la malfavora stato de la vivmedio aldoniĝis la tutmonda energia, nutraĵa kaj financa krizoj 
kaj avertoj de sciencistoj kaj esploristoj pri la limigitaj naturaj fontoj kaj la klimataj ŝanĝoj. Ĉi tio 
ankaŭ estas la kialo, kial granda nombro da iniciatoj aperis en la lastaj jaroj por trovi novajn 
manierojn, metodojn, modelojn, instigojn kaj ilojn por atingi la strategiajn celojn de la daŭripova 
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evoluo. 
 Slovakio havas, danke al la aprobita nova medidefenda politiko Pli Verda Slovakio - Strategio 
de Vivmedia Politiko de Slovakio ĝis 2030 (Envirostratégia 2030), establitan proceduron kiel alfronti 
la plej grandajn vivmediajn defiojn kaj solvi la plej gravajn vivmediajn problemojn. 
 
 Vivmedia Strategio prezentas la bazan strategian dokumenton por la vivmedio kun 
longperspektivaj celoj, celitaj al transiro al verda, malaltkarbona kaj inkluziva ekonomio. Vivmedia 
Strategio 2030 difinas vizion ĝis 2030 (atingi pli bonan kvaliton de la vivmedio kaj daŭrigebla cirkla 
ekonomio, uzanta kiel eble plej malmultajn nerenovigeblajn naturresursojn kaj danĝerajn 
substancojn), identigas bazajn sistemajn problemojn, fiksas celojn por 2030, proponas kadrajn 
disponojn por plibonigi la nunan situacion. 
 
 La principo de provizora singardo estas ilo ĉe riska administrado, kiu povas esti aplikata kiam 
ekzistas scienca necerteco pri la perceptita risko al la homa sano aŭ al la vivmedio kiel rezulto de 
certaj agoj aŭ politikoj. 
 
 Ekzemple, en kazo de duboj pri la eblaj negativaj efikoj de la produkto, kaj se necerteco daŭras 
eĉ post objektiva scienca pritakso, instrukcioj povas esti eldonitaj, por ĉesigi la distribuadon de la 
produkto, aŭ por retiri ĝin de la merkato. Tiaj disponoj devas esti nediskriminaciaj kaj proporciaj kaj 
devas esti repritaksitaj tuj post kiam pliaj sciencaj informoj iĝis disponeblaj. 
 
 Levado de la publika konscio pri la problemaro de defendado de vivmedio kondukas la 
publikon ne nur al pli granda kompreno de la vivmedi-defenda kunteksto de la ekonomia kaj socia 
vivo de la socio, sed ankaŭ al plikvalitigo de la prikonsuma decidofarado, la jura konscio de la 
civitanoj kaj, sekve, la mediprotektado kaj kvalito de la vivo. 
 
 Lastatempe sur la kampo de la vivmediaj politik-klopodoj okazis signifa vastigo de la aplikado 
en spektro de libervolaj aliroj sur la tereno de defendado de la vivmedio. Montriĝas tendencoj pliigi la 
diversecon de instrumentoj, bazitaj plejparte sur la volontulaj agadoj de la produktantoj kaj la 
kreskanta konscio de ĉiuj partoprenantoj sur la kampo de la vivmedia protektado kaj kreado. Pluraj 
proceduroj estas iom post iom normigataj. Samtempe kun ilia praktika ekspansio komenciĝis ilia 
esplorado, fokusiĝanta ne nur al la studo de teoriaj aspektoj, sed ankaŭ al ĝeneraligo de praktikaj 
spertoj, akiritaj el individuaj studoj. 
 
 Konforme al ĉi tiu aliro, iom post iom aplikiĝas klopodoj transiri de solvado de vivmediaj 
problemoj post ilia apero al solvoj de teknikaj preventaj kaj daŭrigeblaj, tra la teknologio kaj produkta 
vivociklo. La konduto de produktantoj kaj konsumantoj iom post iom ŝanĝiĝas kaj la principoj de 
preventado, de libervoleco kaj la publika partopreno en solvado de problemoj pri vivmedi-protekto 
estas pli kaj pli aplikataj. 
 
 La vivmedia manaĝerado prezentas aron da libervolaj instrumentoj de vivmedi-defenda 
politiko, kiuj ebligas  efektivigon de sistema aliro por solvi problemojn sur la kampo de vivmedia 
prizorgo kaj la kontinua plibonigo de la konduto de organizoj. Sur la kampo de industria produktado 
kaj servoj tio estas unu el la plej efikaj iloj por atingi la prioritatan celon – minimumigon de negativaj 
efikoj de produktadaj agadoj sur individuajn komponantojn de la vivmedio. 
 
 La aplikado de libervolaj medipolitikaj instrumentoj ludas gravan rolon, precipe mediajn 
administradsistemojn, median produktetikedadon, verdan publikan aĉetadon kaj mediteknologian 
konfirmon. 
 
 Aplikante median respondecon, organizoj profitas el reduktado de la negativaj mediaj efikoj, 
rezultiĝantaj el iliaj agadoj. Ekologie sana konduto estas konsiderata komerca avantaĝo, dum malbona 
media efikeco iĝas malavantaĝo. 
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 La celo de la internacia scienca konferenco "Manaĝerado de la Vivmedio 2021" estis disponigi 
taŭgan platformon por informi la profesian kaj sciencan publikojn, reprezentantojn de loka registaro 
kaj ŝtata administrado, interŝanĝon de spertoj kaj prezenton de novaj rezultoj sur la kampo de 
manaĝerado de la vivmedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


