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a) WWF
Světový fond na ochranu přírody (anglicky World Wide Fund for Nature, zkráceně
WWF), dříve Světový fond divočiny (anglicky World Wildlife Fund), je mezinárodní
nezisková organizace podporující ochranu divoké přírody. Ve svém znaku má
ohroženou pandu velkou. Jejím hlavním cílem je budování takového světa, ve
kterém budou lidé žít v harmonii s přírodou.
Již během prvních let se fondu podařilo shromáždit významné ﬁnanční prostředky. Při realizaci projektů
začal spolupracovat s vládami i průmyslovými podniky. K jeho prvním úspěchům patřilo vyhlášení národního
parku Doñana ve Španělsku. Fond se také zasazoval o ochranu přírody Galapág, přispěl k mezinárodnímu
zákazu obchodu se slonovinou a záchraně asijských tygrů.
Oblasti zájmu této organizace jsou klimatické změny, pralesy, moře, druhová ochrana, toxické chemikálie,
udržitelný rozvoj.

b) Program OSN pro životní prostředí (UNEP)
• UNEP byl založen v r. 1972 Valným shromážděním. Po konferenci OSN
o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v r. 1992 v Rio de Janeiru se stal UNEP
jednou z nejvýznamnějších organizací pomáhající prosazovat závěry konference
a přijaté dokumenty, zejména Agendy 21 a mezinárodních úmluv.
• V současné době se činnost UNEPu zaměřuje prioritně na monitoring životního prostředí, hodnocení
vlivů, výzkum, shromažďování a rozšiřování informací, včetně systémů včasného varování, čistotu
vod, přenos vhodných technologií, prohlubování spolupráce mezinárodních environmentálních
úmluv, vytváření nástrojů pro politická rozhodování ve prospěch životního prostředí a pomoc africkým
zemím.
• Z iniciativy UNEP došlo k přijetí řady významných mezinárodních úmluv.
• Ústředí UNEP sídlí v keňském hlavním městě Nairobi.
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c) IUCN
Světový svaz ochrany přírody – The World Conservation Union – je nejvýznamnější
a největší mezinárodní organizací pro ochranu přírody. Založena byla v roce
1948.
V současné době má IUCN 1000 členů ve 140 zemích. Členy IUCN se mohou stát státy, státní instituce,
akademické ústavy i národní a mezinárodní nevládní organizace.
Činnost IUCN spadá pod aktivity šesti odborných komisí. Odborné komise sdružují na 10 000 renomovaných
odborníků z celého světa.
• Komise pro přežívání druhů slouží jako poradní orgán IUCN pro ochranu druhů. Mezi hlavní produkty
patří Červené seznamy IUCN, hodnotící stupeň ohrožení druhu.
• Světové komise pro chráněná území podporuje účinnou péči o celosvětovou reprezentativní soustavu
suchozemských i mořských chráněných území.
• Komise pro právo životního prostředí hledá cesty k rozvoji legislativních konceptů a nástrojů pro
podporu mise IUCN.
• Komise pro vzdělávání a komunikaci rozvíjí strategické využití komunikace a vzdělávání k podpoře
různých skupin obyvatel zapojených do činností IUCN.
• Komise pro environmentální, ekonomickou a sociální politiku vytváří zdroj informací o ekonomických
a sociálních faktorech ovlivňujících přírodní zdroje a biologickou rozmanitost.
• Komise pro ekosystémový management poskytuje odborné zásady pro integrované, ekosystémově
založené přístupy ke správě přírodních zdrojů v přírodních i lidmi pozměněných ekosystémech.

d) GREENPEACE
Greenpeace je kontroverzní nevládní organizace pro ochranu a zachování životního prostředí. Organizace
má dnes přibližně 3 miliony členů ve 41 zemích světa. Organizace je, podle svých slov, apolitická a ﬁnančně
nezávislá na vládách a korporacích ve světě.
Několik dní po pokusném atomovém výbuchu Milrow na ostrově Amchitka u pobřeží Aljašky v roce 1969
vznikla v kanadském Vancouveru organizace Don't Make A Wave Committee, jež se rozhodla bojovat proti
provádění dalších testovacích výbuchů atomových zbraní, které Spojené státy chystaly. Aktivisté vypluli na
rybářské lodi už pod jménem Greenpeace, aby protestovali proti americkým atomovým testům na Amchitce,
která byla útočištěm tisíců ohrožených mořských vyder, orlů, sokolů stěhovavých a dalších divokých zvířat.
Protestní plavba sice nezabránila třetímu pokusnému výbuchu, ale vyvolala velký ohlas u veřejnosti a vedla
ke vzniku mezinárodní ekologické organizace Greenpeace.
Greenpeace se snaží upozornit na různé problémy v rámci svých kampaní: vybíjení mláďat tuleňů pro jejich
kůži, lovu velryb, problematika jaderných elektráren, ukládání radioaktivního odpadu do oceánu, kácení
deštných pralesů, pěstování geneticky modiﬁkovaných rostlin, uvolňování toxických látek do životního
prostředí a mnoho dalších.
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