A környezetvédelem
ideológia, filozófia és mozgalom is. Maga a fogalom egyként jelenti azt a
gondolatkört, mely szerint az emberiség felelősséget visel, és persze függ is az
őt körülvevő környezettől és azt a mozgalmat is, mely a különböző természeti
és épített környezeti értékek megőrzéséért, annak élhetően és használhatóan
tartásáért küzd. A környezetvédelem hasonlóságokat mutat a
természetvédelemmel, ám míg az elsősorban az élő, természeti értékek
megőrzéséért küzd, addig a környezetvédelem nagy hangsúlyt fektet az élhető,
fenntartható környezet védelmére és kialakítására. A környezetvédelem az a
társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai
létfeltételeiben saját maga által okozott károsodások megelőzésére, a károk
mérséklésére vagy elhárítására irányul. A környezetvédelem fontosnak tartja,
hogy az emberi termelési, fogyasztási rendszer fenntartható legyen, illetve azzá
váljon, emellett egyéb politikai követeléseket is meghatároz. Habár a legtöbb
környezetvédő szervezet a civil szférából jön, világszerte számos politikai
szervezet is képviseli a környezetvédő gondolatot és a vállalati
felelősségvállalás gondolatának előtörésével számos nagyvállalat is tesz
lépéseket a környezet megóvásának érdekében.
A környezetvédelem, mint társadalmi mozgalom
A környezetvédelem, mint társadalmi mozgalom igyekszik értékei mentén
befolyásolni a közpolitikai döntéshozatalt és az ezzel kapcsolatos politikai
vitákat. Erre legfőbb eszközei a társadalmi aktivizmus, a lobbizás vagy éppen a
környezettudatos oktatás. A környezetvédelmi mozgalom olyan megoldások és
esetleges döntések mellett áll ki, mint a természet megóvása, a fenntartható
fejlődés, a tudatos fogyasztás, a megújuló energiaforrások használatának
támogatása vagy az energiahatékonyság növelése.
„A környezetvédelem olyan társadalmi tevékenységi
rendszer, amelynek célja bioszféra létének (beleértve
magát az embert, mint biológiai fajt is) és egészséges
fejlődésének megőrzése oly módon, hogy környezetünket
(és magát az embert is) megóvjuk mindenfajta emberi
tevékenység nem szándékolt szennyező és pusztító
hatásától. A mesterséges környezetünket úgy alakítjuk,
hogy az a természeti környezettel harmóniában legyen,
és bármiféle emberi tevékenység, ezen belül kiemelten a gazdasági tevékenység
végzése során tekintettel vagyunk az élő rendszerek és az egyes élőlények

tűrőképességére, és a tűrési határokat tevékenységünk során nem haladjuk
meg. (Kerényi Attila>>>)
A környezetvédelem története
Jóllehet a környezet megóvásának kérdése többször felmerült különböző
korokban és helyeken a világban, a modern környezetvédelmi mozgalom
kialakulása elválaszthatatlan az ipari forradalom által jelzett változásoktól. A
nagy gyárak és a szénhasználat emelkedése óhatatlanul magával hozta az
emelkedő levegőszennyezést, emellett az ipar által használt vegyi anyagokból
származó szemét mennyisége is növekedésnek indult. Az első nagy, modern
környezetvédelmi törvényt 1863-ban hozták Nagy-Britanniában. A korai
környezetvédelmi mozgalom részeként Angliában létrejött a vissza a
természetbe mozgalom. Az Egyesült Államokban ebből az időből Henry David
Thoreau>> volt a legfontosabb személy aki sikeresen lobbizott a Yosemite
Nemzeti Park>>> létrehozásáért. A 20. században a környezetvédelmi
mozgalom tovább növekedett és a
hatvanas években jöttek létre olyan
fontos
környezetvédő
civil
szervezetek, mint a Greenpeace>>.
Azóta a környezetvédelem erőteljes
társadalmi mozgalommá vált, mely
képes a közpolitikai viták és
döntések befolyásolására, csak úgy
mint az egyéni cselekedetek
átformálására. Mára a mozgalomnak
több országban parlamenti politikai
képviselete is van és a környezettel kapcsolatos válság tudatosulása újabb és
újabb embereket állít a mozgalom mellé. A környezetvédelem manapság
elsősorban olyan problémákkal foglalkozik, mint a klímaváltozás vagy a
genetikailag módosított élőlényekből készített ételek terjedése.
Alapfogalmak a környezetvédelemben





Környezethasználat: a környezetnek vagy valamely elemének
igénybevételével, illetőleg terhelésével járó hatósági engedélyhez kötött
tevékenység.
Környezet igénybevétele: a környezetnek vagy elemének természeti
erőforrásként való használata
Környezetterhelés: valamely anyag vagy energia környezetbe bocsátása

Környezeti ártalmak:





Anyag jellegű szennyezés: hulladék, veszélyes anyagok, por, bűz
Energia jellegű szennyezés: zaj, rezgés, hő, fény, radioaktív sugárzások
Nem szennyező kár: élővilág zavarása, erózió
Túl használat: pazarlás, rablógazdálkodás

Környezetvédelem célja:
Környezetvédelmi tevékenységek kutatások sora vezette a
szakembereket a felismeréshez, miszerint nem elég a káros
anyagkibocsátásra fordítani a figyelmet, ezen felül sokkal fontosabb
feladat, hogy racionálisan kellene gazdálkodni a bioszféra
erőforrásaival és egész környezetünkkel.
Kapcsolódó témák:
Globális felmelegedés;
Hulladékgazdálkodás;
Környezetszennyezés;
Klímaváltozás;
Emisszió (környezet);
Levegőterheltségi szint;
Üvegházhatás;

