Komu: Členské asociácie, Medzinárodná federácia strážcov prírody, Správna rada,
Medzinárodná federácia strážcov prírody
Od:

Prezident IRF

Predmet: Závery z VI. Celosvetového kongresu strážcov prírody a novej IRF
S potešením vám oznamujem výsledky Celosvetového kongresu strážcov a výsledky volieb
do orgánov IRF. Ďakujem všetkým za podporu pri mojom zvolení za vášho nového
prezidenta a prehlasujem, že vás budem pravidelne informovať o činnosti IRF. My,
novozvolení členovia rady a regionálni zástupcovia sme pripravení byť v nej aktívni.
Voľby IRF
Voľby členov a regionálnych zástupcov IRF sa konali 6.novembra v Santa Cruz, v Bolívii,
počas stretnutia členov Celosvetového kongresu. Výsledky volieb sú podľa Kristen Appel,
členky volebnej rady, ktorá voľby viedla, nasledujúce:
prezident
viceprezident

Deanne L. Adams, USA
(IRFdeanne@aol.com)
Wayne Lotter, South Africa (wayne@pamsfoundation.com)

Regionálni zástupcovia :
...
Európa
Florin Halastauan, Romania (florin_hombre@yahoo.com)
...
V rámci kandidatúr na jednotlivé pozície boli dvaja kandidáti na funkciu prezidenta (okrem
Deanne L.Adams aj Sean Willmore z Austrálie) a na regionálneho zástupcu pre Európu
(okrem Florina Halastauana tiez Aarno Tervonen z Fínska).
Kongres
VI. celosvetový kongres ochrancov prírody bol veľmi úspešný, s 261 účastníkmi z 43 krajín.
Ako sa aj očakávalo, najväčšie percentuálne zastúpenie prítomných bolo zo Strednej a Južnej
Ameriky - 164 z 13 krajín. To je 63% zo zúčastnených a 30% z krajín. Napriek tomu, že
tieto krajiny dominovali svojím počtom, kongres bol stretnutím rôznorodej skupiny
reprezentujúcej mnoho kultúr a potrieb strážcov prírody. Toto je aj cieľom našich kongresov –
zbližovanie strážcov z celého sveta. Panelové diskusie boli živé a ešte stálesas pracovávajú
do definitívnych záverov..
6.novembra bola prijatá Deklarácia Santa Cruz a Proklamácia klimatických zmien. Obe budú
čoskoro uverejnené na webstránke IRF (http://www.int-ranger.net/). Proklamácia
klimatických zmien zohľadňuje problém zmien klimatických podmienok a úlohy strážcov.
Deklarácia Santa Cruz sa zameriava na profesionálnych strážcov, doležitosť ich práce v
chránených územiach a pri monitorovaní klimatických zmien, aj keď mnoho strážcov nemá
právnu autoritu a uznanie vlády. Bez tohoto uznania a podpory nemôžu byť do budúcna
efektívnymi manažérmi.

Bude trvať určitý čas, než sa zhromaždia a zapíšu podrobnosti z jednaní kongresu.
Očakávame, že začiatkom roku 2010 budú tieto zverejnené na webstránke IRF.
Špeciálne panelové diskusie poskytli základ pre strategické plánovanie IRF a návrhy na
implementáciu mnohých projektov – dohoda s Google Earth na vytvorení databázy a mapy
pre Ranger-Roll-of-Honor, Rangers Without Borders Project (projekt Strážcovia bez hraníc),
a základ pre procesy Thin Green Line Foundation (Nadácia Tenká zelená čiara). Všetky tieto
návrhy budú súčaťou konceptu strategického plánu, ktorý bude zverejnený na webstránke IRF
koncom decembra. Vtedy vás požiadame o vaše pripomienky.
Nová IRF
Okrem zvolených členov a zástupcov má medzinárodná správna rada (IEC) veľa
nehlasujúcich členov. Ako prvé IEC vytvorila z úradnej moci novú nehlasujúcu pozíciu
výkonného riaditeľa Nadácie Tenká zelená čiara, takže Sean Willmore bude teraz súčasťou
IEC diskusií. ( sean@thingreenline.info)
Prezident IRF bol doteraz hlasujúcim riaditeľom Nadácie Tenká zelená čiara na približne
jeden rok a tak isto to bude pokračovať aj s novým prezidentom.
Ostatní nehlasujúci členovia IEC sú bývalí prezidenti (Gordon Miller, Rick Smith, David
Zeller). Dobrovoľníci zúčastňujúci sa IEC diskusií sú editor buletinov Thin Green Line a
Guardaparque (Bill Halainen), Youth Officers (Michal Skalka a Květa Černohlávková) a
správca IRF webstránky (David Burns).
Kongres bol príležitosťou pre Elaine Thomas, tajomníčku, pre doplnenie aktuálnych
informácií o poštových a emailových adresách. Eliane prepošle túto správu na
zaktualizované adresy. Väčšinou je hlavným kontaktom prezident národnej Asociácie a
kontaktná osoba na IRF.
Nová IEC je silný team. Tešíme sa na spoluprácu v napĺňaní cieľov uvedených v koncepte
našeho strategického plánu a na pravidelnejší kontakt s vami.
So želaním všetkého najlepšieho
Deanne L. Adams
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