Vážení senátoři a senátorky,
rád bych vám předložil návrh na zřízení nového poradního orgánu, enviromentálního panelu AMU.
Domnívám se, že potřebnost této instituce není třeba rozsáhleji argumentovat vzhledem k trvalé
sestupné tendenci všech ukazatelů kvality životního prostředí a mnohokrát argumentované
neudržitelněji současného životního stylu. Přestože vědecká obec nabádá k uskromnění způsobu
života již celé dekády, tento apel je obvykle vyhodnocován jako apel k osobnímu rozhodnutí, které by
nemělo kolidovat se samotnou individuální svobodou. Protože se dlouhodobě prokazuje, že v rovině
individuálního přestupu nelze negativní civilizační dopad zvrátit, v poslední době přijímají tuto strategii
i instituce jako stav klimatického ohrožení, nebo zřizují enviromentální, nebo klimatické skupiny.
Možná i proto, že AMU svou aktivitu nepředstavuje zásadního znečišťovatele životního prostředí, může
se zaměřit na institucionální zvyky a pravidla, které jsou považovány na první pohled za neškodné,
avšak právě ty tvoří součást životního stylu, který v důsledku přináší nejzávažnější dopady na
ekosystém. Jinými slovy: AMU nemá žádný kouřící komín, jehož odstraněním by se vše vyřešilo, o to
více však může revidovat svou všední praxi, která sama o sobě nebude dlouhodobě udržitelná.
Předmětem enviromentálního panelu by pak mohla být analýza stávájících postupů, pojmenování
kritických momentů a návrhy budoucích řešení, které by měla škola co nejrychleji implementovat.
AMU se již přihlásila k Prohlášení pražských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze
(https://artalk.cz/2019/02/28/prohlaseni-prazskych-kulturnich-instituci-k-vyhlaseni-stavu-klimatickenouze-na-uzemi-mesta-prahy/), nejsou však známa žádná opatření, které by škola sama přijala.
Enviromentální panel by měl mít rovinu praktickou i symbolickou. V okamžiku, kdy je ve veřejném
diskurzu řada apelů a pokusů o řešení deklasována a zesměšňována, šlo by o důležité gesto nejen k
veřejnosti, ale i k samotným studentům. Má-li škola pedagogicky působit na budoucí profesionály, je
rozporuplné, pokud je její enviromentální uvědomělost už dnes řádově nižší, než u jejích studentů.
Smyslem tohoto apelu není navrhovat konkrétní opatření, při pohledu na jiné instituce, které se touto
strategií řídí, lze nalézat inspiraci. Goldsmith například zakázala prodej v jednorázových obalech ve
všech prostorách školy, zakázala prodej hovězího masa v kantýně (masný průmysl je jedním z
největších producentů skleníkových plynů) a na střechy nainstalovala solární panely. V případě AMU
se jeví i mnohem obecnější úkoly, jakými je například často aplikovaný institut Péče řádného
hospodáře, který vyžaduje, aby byl majetek instituce spravován řádně a aby byl dále zhodnocován. Je
však zřejmé, že enviromentální opatření nepřináší zisk a v mnoha případech majetek nezhodnocují,
naopak se mohou zdát ekonomicky neproduktivní.
Nechávám k další diskuzi, jakou podobu by enviromentální panel měl mít, kdo by byl jeho členem a kdo
a jak by se jeho doporučením řídil. V každém případě považuji za nutné, abychom se tímto problémem
jako instituce začali zabývat a abychom s vysokou prioritou přijali opatřením, která nebudou pouze
kosmetická.
S tímto si dovoluji požádat o vaši podporu návrhu, ke dni zasedání taktéž připravím příslušné návrhy
usnesení.
S pozdravem
Martin Blažíček

