
Говор на амбасадорот Филип Рикер на отварањето на 
конференцијата ГЛОУБ 2010 

 
 
Добар ден. Благодарам за убавиот вовед.Среќен сум што имав можност да ви се 
придружам тука во Охрид, овој бисер на историјата и на природната убавина во 
Македонија. 
 
Навистина сум почестен да бидам дел од отварањето на ГЛОУБ 2010 конференцијата за 
цела Европа и Евро-Азија. ГЛОУБ започна како американска иницијатива и 15 години 
служеше како златен стандард на тоа што денес се претвори во позната мантра: мисли 
глобално, постапувај локално. Меѓународната мрежа ГЛОУБ порасна до тој степен што 
денесвклучува претставници од 111 земји учеснички, кои ги координираат активностите 
на ГЛОУБ интегрирани во нивните локални и регионални заедници. Благодарение на 
нивните напори, денес има над 50,000 наставници обучени од ГЛОУБ, кои претставуваат 
над 23,000 училишта низ целиот свет. Студентите и учениците на ГЛОУБ придонесоа со 
повеќе од 20 милиони мерки вклучени во базата на податоци на ГЛОУБ за нивна 
понатамошна употреба за научни проекти базирани на истражување и пребарување.  
 
Исто така, горд сум што ја претставувам владата на Соединетите Држави која е повторно 
на врвот на напорите низ целиот свет за редуцирање на испуштањето на карбон диоксидот  
и за заздравување на нашата планета. Кон крајот на 2009 година, претседателот Обама им 
се придружи на светските лидери во Копенхаген каде се потпиша нова спогодба за 
забавување на темпото на глобалното затоплување и за изградба на витално партнерство 
меѓу развиениот свет и светот во развој. Соединтетите Држави се обврзуваатда го намалат 
испуштањето на карбон за 17 отсто до 2020 година, и за повеќе од 80 отсто до 2050 
година, во согласност со конечното законодавство. САД исто така ќе им се придружи на 
глобалните напори за мобилизацијана 100 милјарди долари до 2020 година за борба 
против климатските промени и за транфер на чиста технологија која помага да се 
редуцира испуштањето на гасови во развиениот свет. 
 
Како што истакна претседателот Обама: “Историјата ќе го процени одговорот на нашата 
генерација за овој предизвик, бидејќи доколку не успееме да го постигнеме тоа – смело, 
брзо и заедно – ризикуваме идните генерации да ги подложиме на неповратна 
катастрофа. “ 
 
Во мојата влада, вклучувајќи го и Стејт департментот, правиме сé што е во наша можност  
да ги смениме навиките и менталитетот. Под водство на Државниот Секретар Клинтон, 
Стејт департментот инсталираше соларни панели на својот покрив. Нашата нова Амбасада 
во Скопје користи една од најефективните технологии за енергија во светот. 
 
Исто така, преку УСАИД гиинвестиравме средствата од американските даночни 
обврзници за да и помогнеме на Македонија да стане поеколошка земја. Прво, преку 
поддршката за основање на индустрија за рециклирање на пластика ние постигнавме 
значително влијание врз животната средина во Македонија. Како резултат на нашиот 



Проект за рециклирање на пластика, инициран во 2005 година, количината на пластични 
шишиња кои се рециклираат порасна значително, а со тоа се прочистија јавните простори 
како што се парковите и реките.  
 
Денес, ние се гордееме со ефектите што оваа индустрија ги има врз животната средина и 
економијата во Македонија. Поддршката на САД за индустријата за рециклирање создаде 
економска можност за стотици, ако не и илјадници, неформални собирачи на пластика. 
Сега овие микро бизниси се интегрален дел од индустрискиот систем за собирање на и 
рециклирање,  кои обезбедуваат важен суровински материјал за индустријата. Нашите 
проценки велат дека 5000 лица заработуваат приход за живот преку собирање пластични 
шишиња и преку учествување во активностите за рециклирање.    
 
Ние инвестиравме 1,3 милиони долари во поддршката за рециклирање на пластични 
шишиња во Македонија. Ние поддржавме двајца големи инвеститори да отворат фабрики 
за рециклирање во Македонија со цел да има постојана побарувачка за шишиња. Исто така 
им помогнавме и на помали бизниси за рециклирање кои сакаа да имаат подобра опрема, 
сакаа да го прошират своето дејство, и да ги исполнат законските и еколошките 
стандарди.  
  
Ова се докажа како вредна инвестиција, бидејќи генерираше економски одржлив систем за 
заштита на животната околина. Преку напорите на неформалните собирачи, 
преработувачките капацитети на фабриките за рециклирање и бизнис врските кои 
обезбедуваат експорт на рециклираниот материјал, сега, речици половина од продадените 
пластични шишиња се рециклираат, и не завршуваат во природа, на улици, и во зелените 
простори. Со гордост можеме да кажеме дека Македонија станала регинален лидер за 
рециклирање, надминувајќи ги нормите на ЕУ поставени како стандард за рециклирање на 
пластика.  
 
Ниедна од овие активности немаше да има успех ако народот на Македонија не почнеше 
да ја цени и да ја разбира важноста на чиста животна средина. Ние поддржавме Зелени 
клубови во 20 основни училишта низ целата земја со цел да ја едуцираме новата 
генерација за важноста на рециклирањето, како и на енергетската ефикасност, 
зачувувањето на природните ресурси, и други еколошки иницијативи. Исто така, 
спонзорираме спортови и кампови за млади кои ги учат децата како да се грижат за 
својата околина. Знаеме од наше искуство дека преку едуцирање на децата за прашања во 
врска со животната средина не само што добивате доживотно влијание, но тие исто така 
ги наведуваат возрасните да сменат некои нивни лоши навики. Нашите напори не застанаа 
таму. УСАИД обезбеди значајна помош за Македонија со цел да се постигне поголема 
енергетска ефикасност. Зголемувањето на ефикасноста на енергијата и употребата на 
обновливи ресурси на енергија го намалува испуштањето на карбон диоксид и со тоа и 
неговиот ефект на климатските промени. Во Македонија, овие напори ќе ја подобрат 
економијата преку зголемување на индустриската конкурентност и преку редуцирање на 
увозот на електрична енергија во Македонија.  
 
Најважно, интервенциите за енергетска ефикасност во станбени згради со домаќинства со 
ниски приходи и во основните училишта имаат значајно социјално и едукативно влијание. 



Освен обезбедувањена техничка поддршка за Македонската влада, исто така спроведовме 
12 Проекти за Демонстрација за Енергетска ефикасност на општинско ниво, во училишта 
и други општински згради во пет града во државата. Моментално обезбедуваме помош за 
општинско планирање на енергетската ефикасност, како и подготвување на проекти, и 
анализи за бонитетот на општините во соработка со една програма финансирана од 
Норвешка.  

Со цел да се обезбеди пристап до финансии за спроведување на овие активности, во 
септември 2007 година основивме служба за развој на квалификации за добивање на 
кредит со УниБанка и НЛБ Лизинг со цел да обезбедиме гаранции за заем за енергентска 
ефикасност за општините и граѓаните, со вкупно портфолио од 10 милиони долари.    

Нашиот Проект за основно образование моментално врши подобрување на енергетската 
ефикасност преку реновирање на основните училишта низ Македонија. Досега, проектите 
биле спроведени во над 85 училишта, а вкупниот број на училишта кои треба да се 
реновираат до 2011 година е 120.  

Помошта за развој инвестирана во зачувување на околината, како што се проектите за 
рециклирање и за енергетска ефикасност се добро потрошени пари. Моменталната и идна 
помош во овие и други важни домениќе дадат свој придонес во напорите на Македонија за 
да ја озелени својата економија и да ја заштити нашата заедничка животна средина. 

Иако Македонија е релативно мала земја вашите напори се важни исто колку и напорите 
на другите земји. Сите ние мора да соработуваме за да ги ставиме под контрола 
климатските промени. Во “Неприкладна вистина,” Ал Гор вели, ”Решенијата се во наши 
раце. Ние само треба да имаме одлучност за да ги реализираме.” Ја поздравувам вашата 
одлучност и вашите тековни напории ви посакувам успешна конференција.  

 

 

 


