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Üdvözletem küldöm és gratulálok a Magyarországi Zöld Keresztnek! 

1995. decemberében megtörtént a Magyarországi Zöld Kereszt elismerése a Nemzetközi 

Zöld Kereszt egyik nemzeti szervezeteként. Ezúton kívánom szívből üdvözölni a Magyarországi 

Zöld Keresztet és egyben kifejezni nagy fokú elégedettségemet a Zöld Kereszt filozófiájának és a 

különféle programok végrehajtásának érdekében kifejtett lelkesedésükért és közreműködésükért. 

A XXI. század felé haladva az egyes nemzetek és államok átértékelik a környezettel 

kapcsolatos irányelveiket és magatartásukat. Ahhoz, hogy megoldhassuk azt a sok 

környezetvédelmi gondot, amelyekkel ma szemben találjuk magunkat, a kor szellemének 

megfelelő értékek és megközelítési módok új rendszerét kell elfogadnunk és azzal összhangban 

cselekednünk. 

A Nemzetközi Zöld Keresztet globális, nem kormányzati kezdeményezésként alapítottam meg 

azzal a céllal, hogy értékrendünkben olyan mélyreható változásokat hozzon létre, amelyek 

megszüntetik az emberiség környezettel szembeni agresszív viselkedését. E tekintetben a 

Nemzetközi Zöld Kereszt arra törekszik, hogy nyílt fórumot biztosítson, ahol találkozhatnak a 

kiemelkedő döntéshozók és a társadalom összes érdekelt felei (politikai, üzleti, tudományos, 

vallási, művészeti, környezetvédelmi csoportok), valamint a társadalmi mozgalmak, amelyek 

hajlandók és képesek is arra, hogy vezetői legyenek ennek a nagy fontosságú mozgalomnak. 

Ha nem teszünk átfogó intézkedéseket bolygónk egészségi állapotának megjavítására, ha 

nem hozunk alapvető változásokat a nemzetközi közösség fejlődésének legalapvetőbb 

viszonyaiban, mégpedig nagyon rövid idő alatt, akkor a következő néhány évtized elénk fogja tárni 

a bolygónk ökológiájában bekövetkezett visszafordíthatatlan változásokat. Az ezzel kapcsolatos 
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felelősség mindannyiunk felelőssége és a Green Cross mozgalomé is egyben. A Zöld Kereszt 

együttműködést ajánl és részvételt tesz lehetővé az új, globális mértékű ökológiai értékváltásban. 

Ennek fényében a Nemzetközi Zöld Kereszt arra törekszik, hogy a különféle nemzeti 

szervezetek közötti együttműködés előmozdítását szolgálja. A Nemzetközi Zöld Kereszt 

katalizátorként kíván működni a környezetvédelmi kérdések előtérbe állításában, azoknak az 

összehozásában, akik érzékelik a problémákat, azokkal, akiknek megvan a tudásuk és a 

lehetőségük a probléma megoldásához, valamint azokkal, akik a megoldáshoz szükséges eszközök 

fölött rendelkeznek. Csak ezen a nemzetközi együttműködésen keresztül lehet hatásos az 

értékváltás, a környezeti szempontból biztonságos és harmonikus jövő biztosítása az emberiség 

számára. 

Ebből kifolyólag a Nemzetközi Zöld Kereszt az olyan nemzeti szervezetekre támaszkodik, 

mint Magyarországé, és amelyek sajátos környezetüknek megfelelő, konkrét, megvalósítható 

programokat hajtanak végre és ennek megfelelő, pozitív példaként szolgáló iránymutatást adnak a 

globális közösség számára.  

A magam részéről a Magyarországi Zöld Keresztnek sok sikert kívánok a jövőbeni 

erőfeszítéseihez és gratulálok az eddig elért eredményeikhez. 

 

 Mihail Gorbacsov 
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