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CO JE NOVÉHO
V tisku je barevný leták o našem sdružení. Budeme rádi, když nám
pomůžete jej distribuovat mezi potenciální zájemce.
Naše žádost o organizování valné hromady Evropských mladých
zelených nebyla úspěšná. Jako místo setkání v dubnu 2006 byla vybrána
Komunální volby 2006
Skončily komunální volby. V kampani pomáhalo mnoho mladých
dobrovolníků a mnoho jich také kandidovalo. V některých obvodech byli
dokonce mladí kandidáti zvoleni. Gratulace!

Plánvaný Klima víkend nebude rozhodně
klidnou záležitostí...

Mladí zelení

Na stránkách našeho letního
tábora Enjoy your sustainable lifestyle si je možné prohlédnout fotky od účastníků.
Zároveň je k dispozici zpráva
„What happyend“ s výstupy z
workshopů, kontakty a popisem událostí psaným účastníky.

Young Greens Czech Republic
(zal. 2001)
Sdružujeme mladé od 15-35 let. Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí a
udržitelný rozvoj, lidská práva, globalizaci
a solidaritu.
Organizujeme veřejné přednášky, promítání, debaty na různá témata, pořádáme letní
tábory a víkendová setkání, děláme tématicky zaměřené kampaně a zapojujeme se
do různých projektů na evropské úrovni.

http://www.sustainable-lifestyle.org

Jsme členy
Evropské Federace Mladých Zelených.

Na začátku října se konala již po desáté mezinárodní konference FORUM 2000. Měli jsme tam
již tradičně své zastupení. Taktéž jseme se zúčastnili semináře o rozvojové politice pořádané
organizací Glopolis v prostorách Senátu ČR.

Kongres Evropské strany zelených.
Druhý víkend v říjnu se konal v Ženevě
kongres Evropské strany zelených. Na
konferenci byl schválen šestnáctistránkový
dokument o (zelené) budoucnosti Evropy.
Evropští mladí zelení domlouvali podmínky
změny současného statusu pozorovatele na
„mládežnické křídlo“ starých zelených. Tato
změna začne platit po schválení valnou
hromadou na jaře příštího roku.
Fotka: Delegáti se mohli vyfotit s různými
komixovými bublinami...
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PLÁNOVANÉ AKCE
3.– 5. 11. pořádáme Klimatický víkend. V pátek se začne přednáškami a debatami s experty, připravujeme promítání tématických
filmů. V sobotu odpoledne pořádáme veřejný happening k tématu
globálních změn klimatu a poté následuje klima párty. Přihlášky a
dotazy posílejte Josefovi: spipi@seznam.cz
24.-25.11. jde do tuhého. Uskuteční se každoroční sněm MZ.
Budeme v ekologickém vzdělávacím centrum v Kosteleckých
horkách. Kromě technických záležitostí se budeme zabývat
tématem globalizace a mocí mocných. Přednášet a debatovat
přijedou různí experti. Akce je otevřená nejen členům, ale i dalším
zájemcům.

Jak je to se společenskou zodpovědností velkých
firem? Můžeme jejich cíle nějak ovlivnit?
I o tom bude náš sněm...

Kontakt

Na prosinec připravujeme s Mladými zelenými z německého
Chemnitz víkendový seminář k tématu Fair trade. Detaily budou
upřesněny příští měsíc.

Mladí zelení
mladizeleni@ecn.cz
www.mladizeleni.cz

*******

5.12. nás čeká BIO-Mikulášská nadílka. Není nic lepšího než
nadělovat v ulicích biojablka a další biodobrůtky vystrašeným
dětem a jejich rodiče dostanou samozřejmě letáček...

Mladí zelení
Murmanská 13
100 00 Praha 10

ZAJÍMAVOSTI

Editoral

http://www.thinktank.cz/
Trast pro ekonomiku a společnost je nezisková organizace
zabývající se ekonomickými alternativami.
http://www.agenda21.cz
Portál o Místní Agendě 21 a místní Akci 21.
Na stránkách Liberálního institutu je možné shlédnout videozáznam
pražského vystoupení Bjorna Lomborga, autora knihy Skeptický
ekolog.
http://www.libinst.cz/novinky.php (vpravo v Aktualitách)
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Emailový informačník
Pokud si chcete odhlásit odebírání našeho
informačníku, pošlete email na mladizeleni@ecn.cz s předmětem „odhlasit“. Pokud se
chcete přihlásit, pište na stejnou adresu nebo
využijte formuláře na našich stránkách. Členové MZ dostávají Ostrovid automaticky.
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