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Közös erôvel
Régóta várt és hiánypótló összejövetel-
re gyûltek egybe az Erdészeti Részvény-
társaságok Public Relationnal foglalko-
zó kollégái. 2001. szeptember 26-án
Budapesten, az Erdészeti Információs
Központban a meghívott 22 részvény-
társaság 8 képviselôje érkezett meg a
találkozóra. Öten jelentették még rész-
vételi szándékukat, de egyéb elfoglalt-
ságaik miatt végül is nem lehettek jelen.
A többi helyen a kibocsátott meghívó
valószínûleg nem jutott a megfelelô
kolléga kezébe.

A jelenlévôk közös elhatározást fogal-
maztak meg, melyben az erdô- és vad-
gazdálkodás, az erdészek, erdôgazdasá-
gok munkájának társadalmi elismertsé-
gét, az erdôk közjóléti funkcióinak tuda-
tosítását, a jelenleg elszigetelten folyó
munkák összehangolását tûzték ki célul.

A helyzetfelméréssel kezdôdô, egy-
séges, hatékony erdészeti PR stratégia
kidolgozásával együtt adatbankok lét-
rehozása, sajtókapcsolatok fejlesztése,
ápolása is az elsô fontos teendôk közé
tartozik.

A megjelentek egyhangúlag leszö-
gezték, hogy nem a megfelelô szakmai
szövetségek konkurenciájaként szeret-
nének munkálkodni, hanem az eleddig
mostohagyermekként kezelt erdészeti
közönségkapcsolatok hatékony mûve-
lésével kívánnak célt érni.

A következô, az elsô találkozó óta ott-
hon kidolgozott gondolatok feldolgozá-
sát és a továbblépést célzó összejövetel
december elején lesz, amire az eddig tá-
volmaradottakat is szeretettel várjuk.
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10 éves a WWF
Magyarország

A WWF 1991-ben nyitott képvisele-
tet Magyarországon. „Megalakulásunk
idején már tudtuk, hogy a természetvé-
delem új kihívások elôtt áll, de igazán
csak most látjuk, hogy milyen komoly

erôfeszítéseket, mennyi új ötletet sajtolt
ki belôlünk az eltelt évtized” – nyilat-
kozta Haraszthy László, a WWF Ma-
gyarország igazgatója, a szervezet meg-
alakulásának tizedik évfordulója alkal-
mából tartott sajtótájékoztatón. A 90-es
években a teljes magyar jogrendszer át-
alakult, egyúttal ez volt a privatizáció
évtizede és a szövetkezeti tulajdon ne-
vesítésének idôszaka.

Szervezetünk életében mindig
összekapcsolódott a terepi munka és a
lobbitevékenység. Érthetô, hogy a köz-
vélemény többet hallott hód-visszatele-
pítési programunkról, mint szakmai ja-
vaslatainkról, de ez nem jelenti azt,
hogy az utóbbiak kevésbé voltak fonto-
sak. Jó néhány új törvény jobbításában,
zöldítésében vettünk részt. A kilencve-
nes évek elején kezdôdött meg számos
szakterület országos koncepciójának
összeállítása. Némelyik elkészítését a
WWF Magyarország kezdeményezte,
másoknak a kidolgozásában játszott
szerepet. Az aktuális természetvédelmi
kérdések felvetését, a szakmai közvéle-
mény tájékoztatását szolgálták a WWF-
füzetek, melyekbôl a napokban jelenik
meg a 20. kötet.


