2012-ben kizöldül az Olimpia - avagy a fenntartható Olimpia rejtelmei!
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Bevezetés
Több évig tartó előkészületre és kemény,
összehangolt munkára volt szükség ahhoz,
hogy az idén július 27.- augusztus 12. között
Londonban megrendezésre kerülő Olimpiai
Játékok, majd az azt követő, augusztus 29.szeptember 9. között zajló Paralimpiai
Játékok szervezése során számba vegyék a
környezetvédelmi hatásokat/szempontokat is.
A világ egyik legnagyobb sportrendezvénye a
történelem során először rendelkezik zöld
stratégiával, melynek fő irányelve a
fenntarthatóság.
A szervezők felismerték, hogy - mivel az Olimpiai Játékok történéseit közel 4 milliárd ember
kíséri figyelemmel, s mintegy 200 ország vesz részt rajta- páratlan lehetőség nyílik arra, hogy
a fenntarthatóság elterjesztésében jelentős szerepet vállaljanak.
Igyekeznek bebizonyítani, hogy együtt sikerülhet kialakítani egy, a korábbiaktól eltérő,
kedvezőbb módszert az Olimpia megrendezésére, mely során amellett, hogy a versenyzők és a
látogatók felejthetetlen élményekkel gazdagodnak, a kimenetel a környezet és a közösség
számára is a lehető legkedvezőbb lesz.
2012. februárjában az Olimpiai Játékok és Paralimpiai Játékok londoni Rendezői Bizottsága
(LOCOG) publikált egy ún. fenntarthatósági irányelveket tartalmazó kiadványt, melyben
közzétette a fenntarthatóság jegyében megrendezett, zöld irányelveket figyelembe vevő
rendezvényeken alkalmazandó szempontrendszert, a legfontosabb tevékenységeket,
intézkedéseket.
Ezzel igyekeznek biztosítani, hogy minden, az Olimpiai Játékokkal összefüggő vagy
kapcsolatba hozható esemény, rendezvény, szolgáltatás a fenntarthatóság irányelvét tükrözze,
és ezáltal kiváló példájává válhasson a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításának.
Annak érdekében, hogy a fenntarthatóság szemléletét életre keltsék az Olimpián, négy olyan
fő területre koncentráltak, melyekkel bármelyik az Olimpiára ellátogató, vagy otthon a
televízió előtt ülő néző azonosulhat.
Versenyhelyszínek
A versenyeknek otthont adó összes létesítmény és helyszín megtervezésekor igyekeztek
feszegetni a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek és kivitelezési módok eddigi határait,
miközben a versenyzők legjobb teljesítményének eléréséhez szükséges módon alakították ki
azokat.
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Ahol lehetett, már meglévő épületeket jelöltek ki helyszínnek (Wimbledon, Excel, Lords),
míg ahol nem volt szükség állandó építményekre, átmeneti időszakra szánt épületeket
létesítettek nevezetes helyszíneken (Greenwich Park,Hyde Park).
Közlekedés - Aktív Utazási Program!
A rendezvény időszakában megsokszorozódik London
forgalma, így már előre megtervezett stratégia alapján számos
partnerrel egyeztettek a szervezetek, hogy a tömegközlekedés
lehetőségeit kiegészítsék/kibővítsék és biztosítsák az emberek
hatékony elszállítását egyik pontról a másikra.
Ezenkívül igyekeznek felhívni az emberek figyelmét arra, hogy
London alkalmas biciklis illetve gyalogos közlekedésre is, így
aki teheti, válassza ezen közlekedési formákat, hiszen ezáltal
enyhülne a nyomás a tömegközlekedésért felelős vállalatokon is
ebben a kivételes, alapos szervezést igénylő időszakban.
Céljuk az embereket gyakoribb sétálásra és biciklizésre is
bíztatni, hiszen az Olimpia az egészségtudatosságot és a
sportszeretetet is hivatott hirdetni.
Soha korábban nem volt cél az Olimpia megrendezése során a környezetbarát és egészséges
közlekedési formákra való áttérés. A szervezők igyekeznek majd hasznosítani az Olimpián
szerzett tapasztalatokat és a jövőbeni londoni sporteseményeken alkalmazni az Aktív Utazási
Programot.
Reményeik szerint az emberek kellemes élményekkel gazdagodnak és pozitív kép alakul ki
bennük a biciklizésről és gyaloglásról. Ennek fényében a jövőben az emberek szívesen
választják majd az ilyen közlekedési módokat, mind a mindennapi közlekedés, mind a
jövőbeni sport és kulturális események alkalmával.
Ételkínálat
Változatos, egészséges ételkínálat és elérhető árak- ezzel kívánja a londoni Olimpia
szervezőgárdája a vendéglátást is a fenntarthatóság irányába mozdítani.
Mivel nagy mértékű fogyasztásra lehet számítani, ezen a területen is igyekeztek biztosítani,
hogy jó minőségű, etikus, azaz fair-trade kereskedelemből származó kínálat várja a
résztvevőket, melyek utánpótlása folyamatosan biztosított.
Kaphatóak lesznek diétás ételek, illetve a különböző kultúrához tartozóak eltérő igényeit
kielégítő ételkülönlegességek is.
Az ételekre és az árusításra vonatkozó kritériumok a következők:
-

biztonságos, nyomon követhető ételkínálat
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-

rugalmas beszerzési láncok

-

egészséges, diétás ételek biztosítása

-

ingyenes ivóvíz rendelkezésre bocsátása

-

minimális környezeti hatások

-

szigorú etikai követelmények

-

kis mértékű, újrahasznosítható csomagolás

-

minimális hulladéktermelés

-

újrahasznosításra való figyelem felhívás

Hulladék –Nulla hulladék rendezvénye!
Sok fejtörést okozott a szervezőknek, hogy hogyan is érhetnék el, hogy közelítőleg nulla
hulladék kerüljön a szemétlerakó telepre a verseny során termelt hulladék összmennyiségéből.
Kíváncsian várják, hogy a teljesen új, az Olimpián először alkalmazott hulladékkezelési
rendszer mennyire lesz sikeres, és mennyire sikerül elérni a fentebb jelzett célt.
Minden egyes ital és étel csomagolásán megtalálható lesz egy ikon, mely arra vonatkozóan
közöl információt a vásárló felé, hogy melyik újrahasznosító konténerbe kell elhelyezni azt.
Az alábbi címke a komposztálható hulladékot eredményező termékekre
kerül fel, így pl. ételcsomagolásokra, eldobható evőeszközökre és
kávéspoharakra.
A fentebb felsorolt termékeket az ételmaradékokkal együtt lehet behelyezni a komposzt
hulladék tárolására szánt konténerekbe.
Az így összegyűjtött hulladékot elszállítják, komposztot készítenek belőle, illetőleg megőrzik
természetes tőzeg erőforrásainkat.
Ezt a címkét az üres műanyag palackokon, eldobható papírpoharakon
és tányérokon lehet majd megtalálni. Továbbá ide kell bedobni a
papírcsomagolásokat és magazinokat is. Ezek feldolgozása során, 6 hét
alatt új műanyagpalackokat gyártanak.
Azon termékek, melyek ezzel a címkével vannak ellátva, átlagos
esetben a szeméttelepre kerülnének. Azonban az Olimpián, az ily
módon összegyűjtött hulladékot energia formájában fogják
újrahasznosítani, mely a háztartások áramellátásában fog segíteni.
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Karbon - lábnyom
Az Olimpiai Játékok történelme során az idei szervezéshez köthető először a karbon-lábnyom
alkalmazásának bevezetése is.
A rendezők az Olimpia és Paralimpia teljes tervezési fázisában
igyekeztek felmérni és megbecsülni a sportverseny által potenciálisan
előidézett üvegházhatású gázok kibocsátását összesítő karbonlábnyomot.
A karbonlábnyom számítások folyamata során a
szervezők számára nyilvánvalóvá vált, hogy melyek a legnagyobb
emisszióval járó tevékenységek, így azt is pontosan tudják, hogy melyek
azok a döntések, amikkel az Olimpia karbonlábnyoma jelentősen
csökkenthető.
Összefoglalás
Amint az az előbbiekben is megmutatkozott, az idei Olimpián nem csak a versenyek által
nyújtott izgalmak jelentenek majd élményt a nézők és a helyszínre kilátogató emberek
számára. Megtapasztalhatják egy forradalmian új kezdeményezés első szellőjét, mely szellő
remélhetőleg végighalad majd az egész világon, s talán felhívja majd a figyelmet a jelentős
környezeti problémákra, és arra, hogy létezik megoldás a harmonikus együttélésre
természetes környezetünkkel, melynek neve : fenntartható fejlődés.
Forrás
Az alábbi ismertető a londoni Olimpiai Játékok hivatalos honlapján megtalálható információk,
valamint a LOCOG által idén februárban kiadott hivatalos útmutató és tervezet alapján került
megfogalmazásra.
További, részletes ismertetők és információk elérhetőek az Olimpia hivatalos honlapján:
http://www.london2012.com/about-us/sustainability/
A zöld rendezvények kritériumait és a szervezők legfontosabb feladatait, valamint a
mintaprojekteket az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg:
http://www.london2012.com/documents/locog-publications/london-2012-sustainabilityevents-guidelines.pdf
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