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Ostrovid 14 - prosinec 2006
CO JE NOVÉHO
Druhý víkend v prosinci se v saském městě Chemnitz setkali čeští a němečtí Mladí
zelení. Společně diskutovali o problematice fair trade neboli spravedlivém
obchodě. Setkali se s zástupci organizací prodávající a propagující toto zboží a
debatovali o možnostech rozvoje fair trade v ČR.
Na konci listopadu se uskutečnil náš výroční sněm. Podrobnosti najdete v tiskové
zprávě na této stránce.
Mladí zelení jsou znepokojeni zvolením Jiřího Čunka do čela KDU-ČSL.
Myslíme si, že lidé jako je Jiří Čunek by se neměli stát vzorem politiků a naopak by
měli být vystaveni daleko větší kritice, nejen ze strany odborníků, ale i ze strany
široké veřejnosti. Ne naopak. Předseda Čunek se nesmí stát v očích veřejnosti jakýmsi spasitelem v řešení klíčových sociálních otázek.

Fair-trade zboží je u nás stále nedostatkovým
zbožím….

Mladí zelení budou další jednání a kroky předsedy KDU-ČSL Čunka ve vysoké politice se zájmem sledovat a snažit se veřejnost o nich objektivně informovat.

V listopadu byl Ministerstvem životního prostředí dán k veřejnému přípomínkování
Národní alokační plán (NAP) pro obchodování s emisními povolenkami až do roku
2012. Naše připomínky k příliš vysokému počtu povolenek jsme adresovali ministerstvu i Vládě ČR. V prosinci pak vláda schválila původní NAP a tento putoval
úředníkům Evropské komise, kteří o něm budou rozhodovat. Existuje velká naděje,
že komise náš plán „zkrouhne“, zatím to udělala 9 z 10 zemí včetně Slovenska.
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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.

O víkendu 25. - 26. listopadu 2006 se konal každoroční Sněm o.s. Mladí zelení. V
přívětivém prostředí ekologického vzdělávacího centra v Kosteleckých horkách na
Královéhradecku, kde se sněm uskutečnil, Mladí zelení
z celé republiky odhlasovali nové znění Stanov MZ,
odstoupilo předsednictvo včetně předsedy a volilo se
nové. Debatovalo se také o vztahu ke Straně zelených
či s experty z Nesehnutí a Hnutí Duha na téma
problematiky hypermarketů a jejich vlivu na
společnost z hlediska sociálních a ekologických
dopadů.Josef Šmída obhájil svoji pozici předsedy a ke
svému znovuzvolení dodává: „Jsem rád, že jsem
dostal silný mandát a že mohu pokračovat v práci,
kterou jsem před rokem načal. Zbytek předsednictva
se obměnil, nicméně věřím, že společně uděláme
mnoho práce a aktivity našeho sdružení budou jen
narůstat. Mladí zelení mají ambice stát se
respektovaným environmentálně - politickým
občanským sdružením, tak jak tomu je v jiných
zemích,
především
v
západní
Evropě."
Na proběhlém sněmu Mladí zelení představili rovněž
své plány do budoucna. V současnosti se sdružení
podílí na realizaci několika projektů jak s místním,
tak mezinárodním významem. Za zmínku stojí kampaň ohledně globálních změn
klimatu, která byla odstartována 4. listopadu 2006 v den Světového akčního dne proti
změnám klimatu. Mladí zelení jsou členy Climate Youth Network a zapojeni do
Climate Change Campaign Evropské federace Mladých zelených.
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Jsme členy
Evropské Federace Mladých Zelených.

Na sněmu MZ byly k vidění tuhé
politické boje!

PLÁNOVANÉ AKCE
4. - 11. 3. 2007 FYEG zimní tábor 2007 – Trondheim, Norsko
Mladí zelení se stali partnery pro týdenní seminář, který se uskuteční v
norském Trondheimu na téma evropské sociální politiky. Za Mladé zelené z
ČR pojedou 4 účastníci, celkem na tomto projektu participuje 9 členských
organizací FYEGu.
Máte-li zájem, pošleme vám bližší informace, stále je možné se přihlásit!
24. - 31. 3. 2007 FYEG climate change exchange – Keele, Velká Británie
Rovněž jsme se stali součástí projektu, který se bude konat ve Velké Británii a tématicky je zaměřen na stále více aktuální globální změny klimatu.
Tento týdenní seminář je součástí celoevropské kampaně FYEGu proti změnám klimatu. Semináře se zúčastní více jak 50 lidí z 10 zemí Evropy.
Pokud vás zajímá víc, napište nám. Za ČR se na seminář vypraví 5 účastníků, takže neváhejte a hlaste se!

Světové sociální fórum

Kontakt

16. - 18. 1. 2007 Sněm Světových Mladých zelených – Nairobi, Keňa
V tomto termínu se v hlavním městě Keni - Nairobi - bude konat první,
zakládající Sněm Světových Mladých zelených ("Global Young Greens".) Na
Sněm mají dorazit mladí zelení z celého světa, celkem cca 200 účastníků.Naše sdružení a ČR se chystá reprezentovat předseda Mladých zelených
Josef Šmída.
V rámci této historické akce je i následná účast na Světovém sociálním
fóru, které se uskuteční v Nairobi od 20. do 25. 1. 2007.
http://www.globalyounggreens.org
http://www.wsf2007.org

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

*******

Mladí zelení
Murmanská 13
100 00 Praha 10

ZAJÍMAVOSTI

Editoral

Vánoce bez nakupování
http://www.buynothingchristmas.org
Možná pozdě, ale snad inspirace pro jiné příležitosti či příští vánoce.
Americké stránky upozorňující na vánoční nakupovací šílenství a dávající
návod na to, jak potěšit své blízké dárky méně „konzumního“ charakteru.
Krávy jsou hrozbou pro životní prostředí, říká zpráva OSN
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=1943514
Dobytek je údajně zodpovědný za 18 procent skleníkových plynů
způsobujících globální oteplování, to je více než auta, letadla a všechny
ostatní druhy dopravy dohromady.
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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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