Laipni lūgti FSC Ģenerālajā asamblejā - Direktoru padomes
vēstījums

Sandra Martinesa

Cienījamie FSC biedri un FSC Ģenerālās asamblejas novērotāji

FSC Starptautiskās direktoru padomes vārdā sveicu jūs mūsu ilgi gaidītajā
FSC Ģenerālajā asamblejā 2022. gadā. Gandrīz piecus gadus esam
gaidījuši ar lielu nepacietību, lai tiktos klātienē, un priecājamies, ka
beidzot varam to īstenot.
Šī Ģenerālā asambleja ir rezultāts pārmaiņām, ko pasaule piedzīvojusi
pēdējo divu gadu laikā; mūsu organizācijas dinamika un spēja pielāgoties
mainīgajai realitātei attiecībā uz iesaistīšanos un dialogu tiks pierādīta šīs
nedēļas laikā.
Pēdējo trīs gadu laikā, lai saglabātu mūsu biedru jēgpilnu iesaisti un
saikni, FSC ir organizējusi vērienīgu digitālo biedru iesaistes programmu.
Šīs iesaistīšanās iespējas ir atzinīgi vērtētas un atbalstītas ar ievērojamu
biedru līdzdalību, un mēs uzskatām, ka vairāk nekā jebkad iepriekš biedri
ir pienācīgi informēti par to, kas tiek ierosināts katrā priekšlikumā.
Faktiski tas ir piemērs biedru lielajai apņēmībai pildīt FSC misiju.
Pirmo reizi Ģenerālajā asamblejā mēs izmantojam hibrīda formātu, kas,
cerams, dos lielākas iespējas mūsu biedriem piedalīties no visas
pasaules. Tas stiprinās Ģenerālās asamblejas ietekmi: dialoga spēju
konfliktējošu vai problemātisku pozīciju priekšplānā ar galveno mērķi
parādīt meža apsaimniekošanas vērtību un ieguvumus.

Tā kā pasaule strauji mainās, FSC ir jāpielāgojas vēl ātrāk. Šī Ģenerālā
asambleja parādīs, cik lielā mērā mēs esam apņēmušies kopīgi ar mūsu
biedriem pieņemt apzinātus lēmumus, lai veidotu un radītu ātrākus un
atbildīgākus risinājumus ilgtspējīgiem mežiem, sociālajam taisnīgumam
un klimata pārmaiņu radītajām problēmām. Mēs esam pārliecināti, ka
FSC Ģenerālā asambleja ir gatava noteikt virzienu, lai stiprinātu FSC
nozīmīgumu, ņemot vērā pašreizējos izaicinājumus, ar kuriem saskaras
mūsu planēta.
Direktoru padome atzinīgi vērtē biedru iesaistīšanos Ģenerālās
asamblejas laikā, pēc tās un cer, ka būs atvērta jūsu idejām,
priekšlikumiem un problēmām, lai ievērotu Ģenerālās asamblejas
pilnvaras.
Paldies, ka pievienojaties mums, un mēs ceram, ka kopīgi ar jums
varēsim pieņemt dažādus risinājumus.
Ar vislabākajiem sveicieniem,
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