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Nový prezidentský tandem na čele Rímskeho klubu

Rímsky klub je jednou z prvých organizácií, ktorá sa zaoberala a dodnes sa zaoberá
globálnymi problémami a ich riešením. Robí tak nepretržite od svojho vzniku. Od roku 2007
stoja na čele Rímskeho klubu dvaja prezidenti.
V novembri 2012 valné zhromaždenie Rímskeho klubu, ktoré zasadalo v Bukurešti
v Rumunsku, zvolilo za nových prezidentov nemeckého biológa, environmentalistu a politika
Ericha Ulricha von Weiszäckera a švédskeho vedca a politika Andersa Wijkmana.

Organizácia Rímskeho klubu

Rímsky klub vznikol v roku 1968 ako organizácia, ktorá sa zaoberá globálnymi problémami
a hľadá možné riešenia. V roku 1972 bola publikovaná prvá správa pre Rímsky klub Limity
rastu, ktorá vyvolala veľkú polemiku a urobila Rímsky klub známym po celom svete. Rímsky
klub má počet členov limitovaný číslom 100. Na čele Rímskeho klubu je od roku 1969
prezident.
Od roku 2007 sú na jeho čele dvaja spoluprezidenti. Rímsky klub má tiež funkciu
generálneho sekretára, ktorá bola zriadená v roku 1984. Riadiacim orgánom Rímskeho klubu
je výkonný výbor. Od roku 2000 do roku 2012 mal Rímsky klub tiež funkcie dvoch
viceprezidentov. Od novembra 2012 má iba jedného viceprezidenta.
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Výkonný výbor vrátane funkcionárov sa volí na valnom zhromaždení Rímskeho klubu.
Funkčné obdobie zvolených funkcionárov je v súčasnej dobe 3 roky. Prvým prezidentom
Rímskeho klubu bol jeho zakladateľ taliansky priemyselník, ekonóm a vizionár Aurelio
Peccei.

Prezidenti Rímskeho klubu

Funkciu prezidenta Rímskeho klubu vykonávali od jeho vzniku následovné osoby:

1969 – 1984

Aurelio Peccei

1984 – 1990

Alexander King

1990 – 2000

Ricardo Diez-Hochleitner

2000 – 2006

El Hassan ibn Talal

2007 – 2012

Ashok Khosla a Eberhard von Koerber

2012 – dodnes Ernst Ulrich von Weiszäcker a Anders Wijkman

Viceprezidenti Rímskeho klubu

Funkciu viceprezidenta Rímskeho klubu vykonávali následovné osoby:

1997 - 2000

Belisario Betancur

2000 – 2005

Alicia Barcena

2000 – 2007

Eberhard von Koerber

2005 – 2007

Ashok Koshla

2007 – 2012

Anders Wijkman a Heitor Gurgulino de Souza

2012 – dodnes Roberto Peccei

Generálny sekretári Rímskeho klubu

Funkciu generálneho sekretára Rímskeho klubu vykonávali následovné osoby:

1984 - 1998

Bertrand Schneider

1998 – 2007

Uwe Möller

2008 – 2009

Martin Lees
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2010 – dodnes

Ian Johnson

Čestný viceprezident Rímskeho klubu

Funkciu čestného prezidenta vykonáva

2000 – dodnes Ricardo Diez-Hochletner

Sekretariát a medzinárodné centrum Rímskeho klubu sídli od roku 2008 vo Winterthure vo
Švajčiarsku. Predtým sídlil sekretariát Rímskeho klubu v Paríži vo Francúzsku a do roku 2008
v Hamburgu v Nemecku.
Pridruženými organizáciami Rímskeho klubu sú národné asociácie pre Rímsky klub.
V súčasnosti funguje 35 národných asociácii pre Rímsky klub vrátane Slovenskej asociácie
pre Rímsky klub.
Slovenská asociácia pre Rímsky klub a Česká asociácia pre Rímsky klub vznikli v roku
1993 po rozdelení Československa ako nástupnícke organizácie Československej asociácie
pre Rímsky klub.
Súčasťou organizačnej štruktúry Rímskeho klubu je aj Európske podporné centrum
Rímskeho klubu – The Club of Rome - European Support Center, ktoré ma sídlo v rakúskej
Viedni.
Rímsky klub organizuje každý rok výročné zhromaždenie spolu s konferenciami, ktoré
prebiehajú súčasne s týmto výročným zhromaždením. Konferencie organizujú aj národné
asociácie.
V novembri 2012 sa v rumunskej Bukurešti konala konferencia a valné zhromaždenie
Rímskeho klubu, ktoré za nový prezidentský tandem zvolilo nemeckého biológa,
environmentalistu a politika Ernsta Ulricha von Weiszäckera a švédskeho vedca a politika
Andersa Wijkmana.

Biológ a politik Ernst Ulrich von Weiszäcker

Ernst Ulrich von Weiszäcker (1939) je nemecký biológ, environmentalista a politik. Je
synovcom bývalého nemeckého prezidenta Carla Friedricha von Weiszäckera. Bol
profesorom biológie v Essene, univerzitným profesorom v Kasseli, riaditeľom Centra OSN
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pre vedu a techniku v New Yorku a od roku 1984 do roku 1991 riaditeľom Inštitútu pre
ekologickú politiku v Bonne.
V rokoch 1991 až 2000 vykonával funkciu prezidenta Ústavu pre klímu, životné prostredie
a energiu v nemeckom Wuppertali, ktorý bol založený v roku 1991, kde je dnes čestným
prezidentom. Je autorom konceptu ekologickej daňovej reformy, ktorý v súčasnej dobe slúži
ako podklad pre oficiálnu agendu OECD, EÚ a OSN. Od roku 2001 je členom Rímskeho
klubu.
V rokoch 1998 až 2005 bol poslancom nemeckého parlamentu Bundestagu za stranu SPD.
Je autorom viacerých kníh, zaoberajúcich sa problematikou životného prostredia ako napr.
Earth Politics - Politika Zeme.
Ernst Ulrich von Weiszäcker je spoluautorom alebo spolueditorom troch správ Rímskemu
klubu. V roku 1966 publikoval spolu s Amory Lovinsom a L. Hunter Lovinsovou knihu
Factor Four. Doubling Wealth, Halving Resource Use. The New Report to the Club of Rome
(Faktor štyri – Zdvojenie bohatstva pri využití polovičných zdrojov – Nová správa pre
Rímsky klub).
V roku 2005 vydal spolu s Matthiasom Fingerom, Oranom Youngom

a Marianne

Beisheimovou ďalšiu knihu Limits to Privatization. How to Avoid Too Much of a Good
Thing. A Report to the Club of Rome (Limity privatizácie – Ako sa nepresýtiť dobrých vecí Správa pre Rímsky klub) a v roku 2009 vydal spolu s ďalšími štyrmi spoluautormi knihu
Factor Five. Transforming the Global Economy through 80% Improvements in Resource
Productivity (Faktor päť – Transformovanie globálnej ekonomiky prostredníctvom 80
percentného zdokonalenia produktivity zdrojov).

Vedec a politik Anders Wijkman

Anders Ivar Sven Wijkman (1944) je švédsky vedec a politik, ktorý sa zaoberá
environmentálnymi problémami. Vyštudoval ekonómiu a politické vedy na Štokholmskej
univerzite. V rokoch 1971 až 1978 bol poslancom švédskeho parlamentu Riksdagu. V rokoch
1999 až 2009 bol poslancom Európskeho parlamentu. Od roku 2007 vykonával funkciu
viceprezidenta Rímskeho klubu. Od novembra 2012 vykonáva funkciu jedného z dvoch
prezidentov Rímskeho klubu.
Spolu so švédskym environmentalistom Johannom Rockstromom je spoluautorom
poslednej správy pre Rímsky klub Bankrupting Nature. Denying Our Planetary Boundaries.
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A Report to the Club of Rome (Bankrotovanie prírody – Popieranie našich planetárnych
hraníc – Správa pre Rímsky klub), ktorá bola publikovaná v novembri 2012.

Najnovšie správy a publikácie Rímskeho klubu

V roku 2012 boli publikované dve správy pre Rímsky klub, jedna správa Bruselskej
pobočky Rímskeho klubu a jedna správa United States Association for Club of Rome
USACOR – Americkej asociácie pre Rímsky klub.

Jorgen Randers: 2052 - A Global Forecast for the Next Forty Years

V júni 2012 člen Rímskeho klubu nórsky vedec Jorgen Randers vydal 416 stranovú knihu
2052 - A Global Forecast for the Next Forty Years - A Report to the Club of Rome
Commemorating the 40th Anniversary of The Limits to Growth (2052 - Globálna predpoveď
pre ďalších 40 rokov - Správa pre Rímsky klub, pripomínajúca 40 výročie Limitov rastu).
Kniha bola následne preložená a vydaná v nemčine.

Anders Wijkman, Johann Rockstrom: Bankrupting Nature. Denying Our Planetary
Boundaries

V novembri 2012 dvojica švédskych vedcov Anders Wijkman a Johann Rockstrom vydali
knihu Bankrupting Nature. Denying Our Planetary Boundaries. A Report to the Club of Rome
(Banrotovanie prírody – Popieranie našich planetárnych hraníc – Správa pre Rímsky klub).

Bernard Litaer, Christian Arnsperger, Sally Goerner, Stefan Brunnhuner: Money and
Sustainability. The Missing Link.

Bruselská pobočka Rímskeho klubu – The Club of Rome – EU Chapter vydala v roku 2012
knihu štyroch autorov Bernarda Litaera, Christiana Arnspergera, Sally Goernerovej a Stefana
Brunnhunera Money and Sustainability. The Missing Link. A Report from the Club of Rome
– EU Chapter to Finance Watch and the World Business Academy (Peniaze a udržateľnosť –
Chýbajúce spojenie – Správa Club of Rome – EU Chapter pre Finance Watch a World
Business Academy), ktorá je zároveň správou tejto bruselskej pobočky. Predslov k tejto knihe
napísal spoluautor Limitov rastu Dennis Meadows.
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USACOR: The Future of the Arctic. USA Club of Rome Report 2012

A americká pobočka Rímskeho klubu USACOR publikovala na svojej internetovej stránke
svoju správu The Future of the Arctic. USA Club of Rome Report 2012 (Budúcnosť Arktídy
– Správa US asociácie Rímskeho klubu 2012).
Rímsky klub a jeho členovia vydali dodnes viac ako 45 správ a vyše 100 ďalších publikácií,
ktorých autormi sú členovia Rímskeho klubu. Na vydanie sú pripravené ďalšie správy
a publikácie. Najbližšia správa má byť venovaná budúcnosti dažďových pralesov.
Intenzita a obsah vydávaných správ a publikácií Rímskeho klubu ukazujú, že pri hľadaní
riešení globálnych problémov bude mať nepochybne Rímsky klub významné miesto aj
v blízkej budúcnosti.

Zverejnené na blogu klinec.blog.sme.sk 14. decembra 2012, upravené
http://klinec.blog.sme.sk/c/316052/Novy-prezidentsky-tandem-na-cele-Rimskehoklubu.html
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