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Globális környezeti jövőkép a városok számára: zöld és igazságos városok felé. 

Global Environment for Cities-GEO for Cities: Towards Green and Just Cities,  
United Nations Environment Programme and United Nations Human Settlements 

Programme (UN-Habitat), UNEP, Nairobi, 2021. 
https://www.unep.org/global-environment-outlook/geo-6-cities 

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (United Nations Environment Programme 
(UNEP), amely 2022-ben ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját és a szintén az 
ENSZ családhoz tartozó Emberi Települések Programja (UN Human Settlements  
Programme, UN-Habitat) közösen jelentette meg a városok és környezet sokrétű kap-
csolatáról szóló jövőképét. 

A kiadvány hangsúlyozza, hogy az urbanizáció az egyik fő hajtóereje a környezeti 
változásnak, és sürgős cselekvésre szólít fel a nettó zéró kibocsátású és körforgásos gaz-
daságon alapuló városok fejlesztésére, amelyek ellenállóképesek, fenntarthatók, befo-
gadók és igazságosak. A kötet rávilágít a társadalmi és ökológiai vészhelyzetek közötti 
kapcsolatokra, és olyan fejlődési pályákat vázol fel, amelyek úrrá lehetnek azokon a 
társadalmi és politikai beágyazódásokon (lock-ins), amelyek állandósítják az egyenlőt-
lenségeket és az éghajlatváltozást.   

2015-ben 54 százalék volt a Földön a városi lakosság aránya, az előrejelzések szerint 
2030-ra ez az arány 62 százalékra fog emelkedni. A városi népességnövekedés jelentős 
hányada Kelet-és Dél-Ázsia és Afrika fejletlenebb régióiban fog bekövetkezni: 2050-ig 
India, Kína és Nigéria adja majd a globális városi lakosságnövekedés több mint egyhar-
madát. Európában 2015-ben az urbanizációs ráta 74 százalékot, míg Észak-Amerikában 
közel 82 százalékot tett ki (UN-Habitat 2020). 

                                                        
1 Budapesti Metropolitan Egyetem, Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet 
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Az urbanizáció töretlenül növekszik az egész Földön, a növekedés és a prosperitás 
azonban egyenlőtlenül oszlik meg. Amíg a megavárosok gazdaságilag, társadalmilag és 
környezetileg kiemelkedően fontosak, addig a kis és közepes méretű városok lakossága 
szintén gyorsan gyarapszik, különösen a fejlődő országokban. Az egyenlőtlenségek a 
városok között és azokon belül hatással vannak az emberi egészségre, a jóllétre és a 
környezetre. A 2019 novemberében kitört új koronavírus pandémia tovább fokozta eze-
ket az egyenlőtlenségeket. Valamennyi város számára egyre nehezebb ezeket az inter-
akciókat és kihívásokat fenntartható módon kezelni. 

A városoknak az ökológiai, társadalmi és gazdasági dinamika sokrétű dimenzióival 
kell szembe nézniük, amelyek bebetonozhatják a fenntarthatatlan fejlődési pályákat. 
Több tényező „bezárja” a városokat egyfajta fenntarthatatlan status quo-ba, amelyek a 
következőkben öltenek testet:  

 a statikus politikai gazdaságtan uralkodó volta, amely gyakran ahhoz vezet, hogy 
az anyagi érdekek foglyul ejtik a kormányzási rendszereket; 

 a várostervezés eddig bevett modelljeinek túlsúlya, amelyek a természet ellenőr-
zésére, megzabolázására és kizsákmányolására törekednek; 

 az összetett és többszintű kormányzási rendszerek, amelyek közepette működnek 
a városok. Ezek a tényezők eltérőek az egyes városokban, de mindezidáig lelas-
sították a transzformációs előrehaladást. 

A globális környezeti problémák közvetlenül hatással vannak a városokra, ilyenek 
például az egyre gyorsuló éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség aggasztó csökkenése 
és a különböző szennyezések növekedése. A környezet állapotának változása szintén 
hatást gyakorol a városi infrastruktúrára és a városlakók életminőségére, beleértve a 
közegészséget, egyenlőtlenséget és élelmiszerbiztonságot. 

A városokban zajló tevékenységek szintén visszahatnak mindhárom környezeti vál-
ságra és nagymértékben hozzájárulnak a környezet állapotának romlásához. A környe-
zeti hatások jelentős része az energia-és anyagfelhasználásból, a növekvő fogyasztásból 
és a hulladékok keletkezéséből származik. 

Szükség van a várostervezés megújítására, amely figyelembe veszi az ökológiai fo-
lyamatokat és a természet alapú megoldásokat. Több város már alkalmazza azokat a 
különböző kormányzási folyamatokat, amelyek egy környezetileg fenntarthatóbb és 
igazságosabb jövőt céloznak meg. Ezek a megközelítések a következő módszerekre épí-
tenek: befogadó, a közösségi részvételen alapuló döntéshozatal és a hosszú távú straté-
giai gondolkodás intézményesítése. Ezen megközelítések a várostervezés és városgaz-
dálkodás fontos eszközei a városok környezeti teljesítményének javításában. 
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A városok nemcsak előidézői a környezeti problémáknak, hanem a lehetséges meg-
oldások hordozói is egyben, ehhez azonban világos jövőképet kell alkotniuk, amely se-
gít elkerülni a visszafordíthatatlan billenőpontokat. A városi jövőképnek három fő terü-
letre kell kiterjednie: alacsony szén-dioxid kibocsátás, energia –és anyaghatékonyság, 
valamint cirkularitás (körforgásosság); ellenállóképesség (reziliencia) és fenntartható-
ság; társadalmi befogadás és igazságosság. 

A jelentésben bemutatott fejlődési pályák gyakran összetettek és csak akkor valósít-
hatók meg, ha sikerül megoldani a társadalmi igazságosság és környezeti fenntartható-
ság egymással összefonódó problémáit. 

A transzformációs fejlődési pályák eléréséhez fontos lépéseket kell tenni. A városi 
infrastruktúra tervezésének egy igazságosabb, ellenállóképesebb és környezetileg fenn-
tartható életmódot, termelést és fogyasztást szükséges biztosítania. Ez azért lényeges, 
mert az infrastrukturális fejlesztések hosszú távra szólnak, és megvan a veszélye annak, 
hogy olyan folyamatokat zárnak be (lock-in), amelyek nem szolgálják a valódi erőforrás 
igényeket és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését. Olyam mechanizmusokat kell 
kialakítani, amelyek elősegítik a különböző szakterületek és területi egységek közötti 
együttmunkálkodást, kormányzást és végrehajtást. A rendszerszintű transzformációs 
változás ágazatok közötti integrációt, a városi és város közeli régiók, valamint az ön-
kormányzatok, regionális és nemzeti hatóságok közötti hatékony koordinációt igényel. 

Viszonossági kapcsolatokat kell létrehozni a rurális és urbánus területek között, eh-
hez fel kell tárni az ezek között nyomon követhető áramlások és interakciók széles körét, 
és olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyek kölcsönös hasznokkal járnak. 

A kiadvány számos példát mutat be, amelyekben a városok nekikezdtek a transzfor-
mációs változás megvalósításába a fenntarthatóság felé történő átmenet irányításával. 
Amszterdam 2020-ban elfogadta a körforgásos gazdaság stratégiát, amely a városi me-
tabolizmus koncepciójára alapozva kísérli meg hatékony módon átalakítani a nem fenn-
tartható energia-és anyagáramokat, ezzel is hozzájárulva a környezetterhelések csök-
kentéséhez, az innovatív megoldások terjedéséhez és új munkahelyek teremtéséhez.  
A városi dekarbonizációs pálya előmozdítására Peking (becslések szerint 2021-ben  
21 millió lakos) számos fejlesztést fogadott el. Az egyik fontos vállalás, hogy a város a 
széndioxid-kibocsátást 2025-től kezdődően fokozatosan csökkenti, amelynek teljesíté-
séhez bezárják valamennyi szénbányát, és áttérnek a földgáz és a megújuló energiafor-
rások felhasználására. A hagyományosan szennyező ipari ágazatokat kevésbé karbon-
intenzívekkel váltják fel, fejlesztik a közösségi közlekedést, és támogatják az elektro-
mos gépjárművek széles körű használatát.  

A városok ellenállóképessége, más szóval rugalmas alkalmazkodóképessége  
(reziliencia) az 1980-as években került előtérbe annak kapcsán, hogyan kell megelőzni 
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vagy mérsékelni a különböző természeti és ember okozta katasztrófákat, amelyek leg-
inkább a sűrűn lakott városi térségekben okoztak számottevő társadalmi és gazdasági 
károkat. Az elmúlt két évtizedben a városi reziliencia fókusza egyre inkább kiegészült 
az éghajlatváltozással összefüggő vészhelyzetekkel szembeni ellenállóképesség erősí-
tésére. Elsősorban a Globális Dél metropoliszai néznek szembe jelentős kihívásokkal a 
reziliencia stratégiák kidolgozásakor és megvalósításakor (bár New Orleans 2005-ben 
történt elpusztulása szintén számos tanulsággal szolgál). A dél-afrikai Fokváros, amely 
súlyos egyenlőtlenségeket örökölt az apartheid rezsimtől, 2018-ben fogott bele a  
reziliencia alapú stratégiai tervezésbe, és külön főfelelőst nevezett ki erre a területre. 
Erre szükség is volt, mert rendkívüli szárazság sújtotta az országot, amelyet tovább te-
tézett a COVID-19 kitörése. Ebben az időszakban fogadták el a Reziliencia Stratégiát 
és a Vízstratégiát. 

A befogadó és igazságos várostervezésre és-fejlesztésre jó példa Seattle és a Duma-
wish Valley Program. Ez a város régóta élenjár a környezeti fenntarthatóság előmozdí-
tásában: például a város áramtermelő egysége elsőként tért át a karbon-semleges terme-
lésre az USA-ban, 2030-ra az elektromos gépjárművek arányát 30 százalékra akarják 
emelni, és itt a legmagasabb a hulladékok újrahasznosítási aránya. A város 2015-ben 
felállította a Környezeti Igazságosság Bizottságot, amelyben rész vettek az afro-amerikai 
közösségek vezetői, alacsony jövedelmű lakosok, külföldön született polgárok, mene-
kültek és más kisebbségek képviselői. E szereplők együtt dolgozták ki a Dumawish Val-
ley Programot a környezeti fenntarthatóság és igazságos fejlesztés jegyében egy olyan 
területen, ahol korábban a helyi lakosok hosszú évekig szenvedtek el társadalmi igaz-
ságtalanságokat és kirekesztést.  

A városok az elmúlt évezredek során számos társadalmi és természeti sokkot/ka-
tasztrófát (háborúk, járványok, tűzvészek, földrengések, árvizek stb.) éltek túl, és képe-
sek voltak az alkalmazkodásra és megújulásra. Az immáron két éve zajló COVID-19 
pandémia romboló társadalmi és gazdasági hatásai a legláthatóbb módon a nagyvá-
rosokban jelentkeztek (lásd erről részletesebben Szirmai Viktória 2021). A teljesen ki-
ürült utcaképek és városi exodus láttán ismét felülkerekedtek azok a hangok, amelyek a 
városok halálát jósolták. A recenzens is az optimisták táborába tartozik, akik a korona-
vírus járvány valóban borzalmas pusztításai ellenére hisznek a városok jövőjében.  
A könyvismertetést egy a The Conversation magazinban tavaly nyáron megjelent véle-
ménycikkből vett idézettel zárnám: „Ha szeretjük a városainkat, jobb döntéseket fogunk 
hozni a jövőjükről a COVID-19 pandémia után”. Szeretni kell a városokat és még korai 
lenne őket temetni. 
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