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PŘÍKLADY ZELENÉ POLITIKY KONZERVATIVNÍCH STRAN
STRATEGIE BRITSKÝCH KONZERVATIVCŮ

PŘEDSEDNICTVÍ MICHAELA HOWARDA

Britská konzervativní strana má dlouholetou a koherentní po-
litiku ochrany životního prostředí, jak je možno se přesvědčit
z politických dokumentů nebo volebních programů. Její ne-
dávný předseda, Michael Howard, zdůrazňoval ve svých pro-
jevech povinnost rozumně chránit přírodu a přírodní suroviny
před přílišným rozvojem a využíváním. Konzervativní strana již

od počátku 80. let podporovala zákaz freonů (Montrealský
protokol) a stála v čele zemí, které podporovaly vyjednávání
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Tato vláda vzala vážně hrozbu globálního oteplování a na
Summitu Země v Rio de Janeiru unilaterálně vyhlásila v roce
1992 stabilizační cíl emisí skleníkových plynů. Vedle využí-
vání obnovitelných zdrojů zdůrazňovala nutnost zvyšování
bezpečnosti jaderných elektráren jako důležitého zdroje
elektrické energie, který neemituje škodlivý oxid uhličitý.
Sám Howard, který byl v minulosti ministrem životního pros-
tředí britské konzervativní vlády, přesvědčoval amerického
prezidenta Bushe staršího, aby klimatickou úmluvu OSN po-
depsal.

Mezi další úspěchy konzervativ-
ců v této oblasti patří zavedení
bezolovnatého benzínu, legis-

lativa na ochranu přírody a krajiny, nakládání s odpady
a vyčištění řek, které byly v 60. a 70. letech nesmírně znečiš-
těny vypouštěnými odpadními vodami. Losos se do Temže
vrátil díky rozsáhlému konzervativnímu programu revitalizace
říčních toků. Obdivovatelé Margaret Thatcherové by si měli
prostudovat volební programy konzervativců z 80. let, kde
můžeme číst například o rozšíření ploch chráněných území
a ochranu zelených pásů měst (včetně stomořadí a živých
plotů) před zábory krajiny pro megalomanskou výstavbu
obytných čtvrtí podporovanou labouristy, posílení nepro-
dukčních funkcí zemědělství v péči o krajinu (program
Countryside Stewardship) nebo o ochraně zvířat před týrá-
ním ve velkochovech a laboratorních výzkumech. Britští
konzervativci již v 80. letech požadovali informace pro spo-
třebitele o jakosti potravin, zprůhlednění hospodaření
s veřejnými rozpočty v oblasti čištění měst a odvozu od-
padků, podporu MHD a železnic, obnovu zdevastovaných
ploch (brownfields) a tak dále.

Ve srovnání s koncem 70. let se v polovině osmdesátých le-
tech zdvojnásobil rozpočet na ochranu přírody a krajiny (Ru-
ral Environmental Action Scheme). Vláda Margaret Thatche-
rové zveřejnila v roce 1990 první souhrnnou zprávu o stavu ži-
votního prostředí (White Paper on Environment). Tato vláda
vytvořila jednotnou inspekci životního prostředí a zavedla
koncept integrované prevence, který prosadila v EU jako
Směrnici o IPPC. Mezi environmentální agendu britských
konzervativců patří také přísnější regulace geneticky modifi-
kovaných potravin a zemědělských výrobků. Konzervativci
chrání na základě rozumně uplatňovaného principu předběž-
né opatrnosti nejen britské zemědělce a krajinu (například
před nesmyslnou výstavbou větrných elektráren), ale přede-
vším spotřebitele a vlastníky. Na druhou stranu konzervativci
podporují energetické využití odpadu za podmínek, které
nepovedou k toxickým emisím.

PŘEDSEDNICTVÍ DAVIDA CAMERONA

Část programu Konzervativní strany věnovaná převážně en-
vironmentálním problémům se jmenuje Kvalita života (Quality
of Life) a v programu strany se objevuje na druhém a v někte-
rých případech na třetím místě, tzn. před částmi věnovanými
veřejným službám, bezpečnosti země či sociálním otázkám.

Je rozdělena do sekcí (význam sekcí je vyjádřen pořadím):
klimatické změny, energie a energetika, potraviny a zeměděl-
ství, tvorba životního prostředí, doprava, odpady, voda a do-
brý život. Za hlavní otázku kvality života jsou považovány prá-
vě klimatické změny a jejich důsledky. Konzervativní strana
tedy – pohlížíme-li na strukturu programu – považuje environ-
mentální problémy za velmi důležité, i když ne za nejdůležitěj-
ší, přičemž problém klimatických změn je ve škále otázek kva-
lity života na prvním místě.

Cameron se v minulosti sešel s představiteli nejvýznamněj-
ších britských ekologických organizací jako Greenpeace,
Přátelé Země nebo WWF. Na pozvání WWF se dokonce vy-

pravil do polárních oblastí a diskutoval s experty o problé-
mech vlivu změny klimatu a toxických látek na přírodu a oby-
vatele těchto oblastí.

Cameronem vedení konzervativci také ustavili Skupinu pro
globalizaci a světovou chudobu (Globalisation and Global
Poverty Group) nebo Skupinu pro kvalitu života (Quality of Li-
fe Policy Group), která má navrhnout strategii dlouhodobě
udržitelného rozvoje, včetně omezení emisí skleníkových
plynů. Aby byly tyto skupiny brány vážně, přizvali konzerva-
tivci i respektované osobnosti mimo vlastní stranu například
editora časopisu The Ecologist Goldsmithe nebo rockera
a organizátora koncertu LIVE 8 Geldofa.

STRATEGIE DÁNSKÝCH KONZERVATIVCŮ
Konzervativci šli do voleb v únoru 2005
s pěti tématy. Vedle snížení daní to bylo
posílení rodin, zvýšení výdajů na zdravot-
ní péči a investování do péče o starší lidi
tak, aby se o ně místo veřejných domovů

důchodců starali individuální pečovatelé docházející k nim
domů. A konečně téma zlepšení životního prostředí.

Dánští konzervativci chtějí v příštích čtyřech letech utratit v té-
to oblasti celkem o miliardu dánských korun víc, než kolik se
utratilo v rozpočtech minulých let. Investovat se má do zřízení
nových národních parků, výsadbu lesů kolem měst jako
zdroje příjemného prostředí a filtrování pitné vody, do no-

vých technologií pro růst ekonomiky, ale bez růstu zátěže
na životní prostředí. Dále má docházet k obnově poškozené
přírody a zpřísnění standardů v zemědělství.

Konzervativci také deklarovali, že je třeba chránit prostředí
k životu pro další generace. K tomu je nutno doplnit, že jde
o prostředí pro nás stejně jako pro další generaci – egoisticky
je nutno hlídat stav prostředí pro nás, ne pro děti roku 2050.

STRATEGIE NORSKÝCH KONZERVATIVCŮ
Velmi inspirativní je postoj k životnímu
prostředí, který zaujímá HOYRE, konzer-
vativní strana Norska. Založil ji norský po-
litik Emil Stang již v roce 1884, tedy v ro-

ce, kdy vznikla v Norku parlamentní demokracie. HOYRE zís-
kává kolem 20 % voličských hlasů. Strana deklaruje ve svém
programovém dokumentu podporu ekonomického růstu,
aby nedocházelo k nezaměstnanosti a společnost se mohla
rozvíjet. Klade důraz na sociální služby a bezpečnost občanů.
Mezi programovými principy zdůrazňuje nedotknutelnost
soukromého vlastnictví, odpovědnost, hospodárnost a opatr-
né využívání přírodních zdrojů.

Princip předběžné opatrnosti vyjadřuje odmítáním neuváže-
ného užívání genových manipulací, které by mohly být zne-
užity k měnění přirozeného genetického dědictví jedinců. HO-
YRE zdůrazňuje, že vývoj a zavádění genových technologií
představuje etickou a morální výzvu a neměly by tedy probí-
hat jen pro zvýšení ekonomické výkonnosti. Ekonomický růst
by neměl překročit rozumné meze a krátkodobý blahobyt, re-
spektive snaha vytvářet nová pracovní místa nesmí ohrozit
dlouhodobé požadavky ochrany zdraví a životního prostředí.

Jako prostředek ke zdravému ekonomickému vývoji, který
neohrožuje životní prostředí, vidí HOYRE znalostní ekonomi-
ku založenou na nových technologiích. Díky této konzistent-
ní, srozumitelné a na konzervativních zásadách založené poli-
tice orientované na široké spektrum voličů patří levicoví zelení
v Norsku i UK k marginálním stranám.

Příklady „zelené“ kampaně britských konzervativců: Moje
peníze v bezpečných rukou. Konec ekonomické nekompetenci
a dalšímu nezodpovědnému zadlužování.

Příklady „zelené“ kampaně britských konzervativců: Můj vlastní
domov. Zrušit kolkovné pro 9 z 10 prvních nakupujících.

Příklady „zelené“ kampaně britských konzervativců: Kampaň
za záchranu Capstonského údolí. Medwayští konzervativci vedou
důležitý boj.

Příklady „zelené“ kampaně britských konzervativců: Zachraňte
oxfordskou zeleň. Howell: Budu se dále zastávat zeleně.


