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CO JE NOVÉHO
Sněm se blíží, informace naleznete na další
stránce!
Evropskou komisí byl schválen projekt
„Climate youth exchange“.V březnu příští
rok vyšleme pětičlennou skupinku do Anglie
na týdenní seminář o klimatických změnách!
Na akci se sejde padesát mladých zelených.
Máme nová mladozeleňácká trička s logem
rysa ve předu a naším sdružením vzadu.
Jsou značková. Mají značku fair-trade a zároveň jsou vyrobena z biobavlny.
První víkend v listopadu jsme v Praze uspořádali „Klimavíkend“. V pátek jsme se sešli na
přednášky s experty (Český hydrometeorologický ústav, Greenpeace) a v sobotu jsme
vyrazili s našimi transparenty a omaskovaní do ulic upozorňovat na problematiku
změny klimatu. Rozdávali jsme letáky, skandovali různá hesla (jedno z nejpovedenějších: „Medvědí jsou na vodě, Urban, Říman v pohodě!“ ). Poté jsme zavítali
před ministerstvo, ale o sobotním odpoledni nedělalo příliš úředníků přesčasy…:-(.
Zmiňovanou soboutu se děly různé „klimatické“ akce po celém světě. Na níže uvedených stránkách je možné si prohlédnout zprávy a fotky:
http://www.globalclimatecampaign.org/
Tisková zpráva
Danajský dar Ministerstva životního prostředí na Mezinárodní den klimatických
změn

Přednáška na Klimavíkendu

Mladí zelení
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.

V sobotu 4. 11. 2006 se po celém světě konaly různé happeningy, demonstrace a
jiné veřejné akce ku příležitosti Světového klimatického dne, který má upozornit
na problém změny klimatu. Tento den odpoledne uspořádali Mladí zelení
happening na Palackého náměstí a poté před budovou
MŽP.
Hlavní transparent „101,9 mil tun CO2 – MŽP styď se!“
měl upozornit na „dárek“ který naše ministerstvo
připravilo na tento světový den. Minulý týden byl
zveřejněn návrh alokačního plánu, který rozděluje
ročně mezi český průmysl 101,9 miliónů tun emisí CO2.
Opakuje se scénář z předchozího kola rozdělování
povolenek, kdy Česko rozdělilo povolenky na 97 mil. tun.
a reálné emise zůstaly hluboko pod, konkrétně na 82 mil.
tun v roce 2005. Tímto nadhodnocováním emisí mizí
motivace pro větší efektivnost, ale i celý systém ztrácí na
účinnosti a cena povolenek se hluboko propadne.
Josef Šmída, předseda Mladých zelených: „ Je těžké
dělat osvětu u veřejnosti o tomto problému, když velká část
českých politiků stále klimatické změny bagatelizuje a někteří
dokonce i popírají, že zdrojem změn klimatu je lidská činnost.
Ministerstvo životního prostředí by mělo jít příkladem a mělo
by být tahounem v oblasti politiky snižování emisí skleníkových
plynů. Nový návrh alokačního plánu pro emisní obchodování je
však naprostým opakem. V nejbližších dnech se obrátíme na
naší vládu s žádostí o změnu tohoto plánu, tak aby odpovídal
realitě.“

Ostrovid 13 - měsíční informačník Mladých zelených
-1-

Jsme členy
Evropské Federace Mladých Zelených.

PLÁNOVANÉ AKCE
23.11. společné setkání MZ a předsednictva Federace mladých evropských
zelených.
24. - 26.11. jde do tuhého. Uskuteční se každoroční sněm MZ. Koná se od
pátku 24.11. od 18 hod do neděle 26.11. (14 hod) ve školícím centru v Kosteleckých Horkách.
Akce je vhodná pro mladé jakéhokoliv věku, členy, příznivce či zájemce o
spolupráci s MZ!
Na programu bude návštěva místního ekologického centra, promítání
(mmj. film "Kupředu levá, kupředu pravá" a pravděpodobně přijede i
autorka!), přednášky a debaty s odborníky z Nesehnutí, o globalizaci, hypermarketech, moci korporací a (bez)moci občanů. Objeví se i nějaký z
poslanců za SZ a samozřejmě budeme jednat také o našem občanském
sdružení, volit předsednictvo a další ty formalitky.

Dvě kampaně organizované Federací evropských
mladých zelených.
www.fyeg.org

Kontakt
Mladí zelení
mladizeleni@ecn.cz

Také se můžete těšit na naše nová bio-fair-trade trička, fair-trade
cukrovinky, bio víno, vegetariánské jídlo (pro zarputilce možná seženeme
aj bio-uherák :-)).

www.mladizeleni.cz

*******

14.-19. 12. se uskuteční v německém městě Chemnitz česko-německý
seminář o Fair trade - Spravedlivém obchodě. Jednat se bude v angličtině.

Mladí zelení
Murmanská 13
100 00 Praha 10

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...
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http://www.ekolink.cz/
Katalog odkazů o životním prostředí a občanské společnosti
http://www.climatehotmap.org/
Celosvětová mapa ukazující existující důsledky globálních změn klimatu. (v
angličtině)

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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