European Ranger Association (ERA)
25.11. – 28.11. 2015 proběhlo v NP Schwarzwald setkání zástupců evropských Asociací strážců. Organizace se
ujala Asociace strážců Německa (Der Bundesverband Naturwacht) ve spolupráci se strážci z NP Schwarzwald a
pod záštitou prezidenta IRF Seana Willmora. Akce se zúčastnilo 28 zástupců z 13 evropských států – zastoupeni byli
Německo, Island, Skotsko, Dánsko, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Chorvatsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko,
Rusko (přijeli v 5 lidech autem – 2500km..!) a ČR.
Hlavním cílem bylo projednat návrh na ustanovení samostatné evropské sekce IRF. Tato myšlenka vznikala
v několika posledních letech a důvodem jejího vzniku byla především potřeba zlepšit spolupráci mezi asociacemi
v Evropě, lépe a pružněji reagovat na potřeby a problémy odlišné oproti ostatním částem světa a pod jednotnou
hlavičkou také získat lepší možnost jak čerpat dotace z evropských fondů. Vlastní návrh byl zpracován v NP Bavorský
les (Michael Grossmann, Mario Schmid) a poté zaslán asociacím jednotlivých států k seznámení (originál návrhu
přílohou emailu.
Jednání probíhalo ve čtvrtek a v pátek (26.11. a 27.11.) v zařízení Správy NP Schwarzwald v obci Seebach. Páteční
program byl dopoledne doplněn venkovní exkurzí po NP.
Všichni přítomní zástupci se shodli na tom, že přednesený návrh má opodstatnění a v dalším průběhu jednání
následovalo připomínkování a diskuse k jednotlivým bodům. Konečným výsledkem je návrh na zřízení samostatné
sekce IRF s názvem European Ranger Association (ERA), která by měla podporovat výše zmíněné záležitosti. Veškeré
projednané body byly sepsány do listiny (Letter off Agreement), kterou přítomní stvrdili svým podpisem a která bude
rozeslána všem evropským asociacím k seznámení a projednání. Zaslána bude rovněž zástupcům evropských států,
ve kterých nejsou asociace strážců založeny.
Představa je v hrubých rysech taková, že by v rámci Evropy fungovala samostatná organizační jednotka
(registrovaná, s vlastní hlavičkou..) reprezentovaná 6-ti členným výborem (placený předseda + 5 poradců / členů
výboru..), která by tvořila jakýsi mezičlánek mezi národními asociacemi a IRF. Tím, že by ale fungovala pouze v rámci
Evropy, by měla mít blíže právě k evropským problémům a měla by je být schopna řešit pružněji a lépe než IRF.
S ohledem na blížící se termín kongresu IRF bylo navrhnuto, aby veškeré záležitosti byly dojednány a
odsouhlaseny do konce ledna 2016. Z toho pro nás vyplívá úkol s daným dokumentem se seznámit a vyjádřit se
k němu (až dorazí..). Za účelem další komunikace a k doladění veškerých záležitostí bude pře GOOGLE zřízeno
diskusní fórum (Google group..? nemám osobní zkušenost) – jakmile bude zřízeno, budeme přizváni. Jedním
z nevyřešených bodů jsou např. lidé, kteří by měli zastávat jednotlivá místa v „evropském výboru“ ..
- Všichni přítomní byli osloveni ohledně možnosti / zájmu – uspořádat setkání ERA v r. 2017 - preferována je,
především s ohledem na dostupnost, střední Evropa.. – měli bychom se vyjádřit..
- všichni přítomní byli dotázáni ohledně účasti na kongresu IRF v květnu 2016 (USA) – je třeba začít řešit, zda někoho
vyšleme..
- Florin Halastauan jako zástupce IRF pro Evropu již nemůže znovu kandidovat a v této funkci tedy končí - pokud
bychom se účastnili kongresu IRF, měli bychom se poradit jakého kandidáta podpořit (až budou známi..), případně
navrhnout vlastního..?
Závěrem: Velice dobře zorganizované setkání v tvůrčím duchu a s plným pracovním nasazením. Na prezentace
jednotlivých zástupců nebyl prostor ani čas – tedy jsem nic neprezentoval, pouze vyřídil pozdravy. Zpětně předávám
pozdravy od přítomných zúčastněných a pokud budeme chtít - jsme pozváni na setkání německé asociace v březnu
2016 (také ve Schwarzwaldu)

Z NP Šumava zdravím všechny – Adam Diviš

