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Ostrovid 17 - duben 2007
CO JE NOVÉHO
24. - 31. 3. 2007 Climate change exchange Uttoexeter, Velká Británie
Na sedm dní se sjelo 50 lidí z celé Evropy (z toho 5 z Česka a Slovenska) do středu
Anglie, aby společně debatovalo nad tématem klimatických změn, vyměňovalo si
zkušenosti a pokoušelo se najít východisko. Seznámili jsme se s projektem karbonových kreditů, navštívili centrum alternativních technologií ve Walesu, zahráli si na
evropský summit a pokoušeli se dojednat takový systém, který by byl výhodný pro
všechny evropské země. K tomu jsme zademonstrovali na náměstí v Manchesteru,
užili si spoustu zábavy při denních i nočních hrách a hlavně donutili velkou část
účastníků přemýšlet nad efektem cestování na tyto akce letadly. Není nad třicetihodinové cestování autobusem!
19.4. - 22.4. 2007 Valná hromada evropských mladých zelených,
Vídeň, Rakousko
70 mladých zelených z celé Evropy se zúčastnilo valné hromady Evropské federace
mladých zelených (FYEG), která se konala od 20. do 22. dubna ve Vídni. Za nás se
účastnili Jirka Škoda a Verča Pazderová jako delegáti, Jirka Jeřábek jako člen dnes
již bývalého předsednictva FYEGu a náš předseda Josef. Nejzajímavější, kromě projednávaného programu, bylo samotné poznání toho, jak to může u Zelených také
vypadat (sídlo, jídlo, témata, materiály…). Rakouská inspirace je stále hodně silná,
tak snad se k našim vzorům alespoň částečně blížíme.
Novými mluvčími organizace se stali Marina Barbalata (Rumunsko) a Bartek Lech
(Polsko). Valná hromada FYEG se rozhodla stát mládežnickým křídlem EGP(Evropské
strany zelených). Nicméně, FYEGu zůstává jeho nezávislost, což znamená, že bude i
nadále vytvářet vlastní politickou agendu. Novým členem FYEGu se stala sekce mladých ruské strany GROZA (Zelená alternativa).
V souladu s politikou organizace, valná hromada vyjádřila plný souhlas s mobilizací
ke tvorbě alternativy ke G8. Dalšími hlavními body setkání byla genderová témata,
sociální ekonomika a budoucnost Evropy.

Valná hromada Evropské federace mladých
zelených ve Vídni

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.

25.dubna proběhla přednáška v Otnicích nedaleko Brna
U 3 km vzdálené vesničce Bošovice je naplánovaná stavba větrného parku VP Bošovice, týká se ale i okolních obcí a proto se místní sdružení SAD rozhodlo uspořádat
přednášku a oslovilo Mladé zelené. Za MZ se zucastnila Veronika Pazderová. Povídání trvalo asi 45 minut plus asi 15 minut debata, téma bylo větrné elektrárny. Přítomní posluchači byli vesměs pro výstavbu, problém ale viděli ve špatné komunikaci
mezi sousedními obcemi. Přišlo cca 15 místních lidí.Vzhledem k úspěchu se budou
konat další přednášky na aktuální témata.

Jsme členy
Evropské Federace Mladých Zelených.

Tisková zpráva: Mladí zelení protestují proti návrhu zákona polského ministerstva školství, který diskriminuje
homosexualitu.
Polsko navrhuje zákon, který porušuje práva menšin zaručená v Chartě základních práv EU. Podle zákona, navrhovaného
polským ministrem školství Romanem Giertychem proti "propagaci homosexuality" ve školách, by bylo například možné
propustit učitele, který se přihlásí ke své homosexuální orientaci. Překročení zákona je možno potrestat i odnětím svobody.
Štěpán Mairovský, člen předsednictva Mladých zelených dodává: "Je pro nás nepřijatelné, aby polská vláda takovým
způsobem zasahovala do soukromí lidí a diskriminovala určitou část společnosti. Snahu polského ministra školství je navíc
třeba vnímat v kontextu současné polské politiky a snahy o absolutní zákaz potratů, zákaz rozvodů či pokusů o potlačování
svobody slova. Takový vývoj u našich severních sousedů by nás neměl nechávat klidnými".
Mladí zelení posílají protestní dopis na polskou ambasádu v Praze. Poté se ve čtvrtek 19.4. zúčastní demonstrace
před polským zastupitelstvím ve Vídni, kde předají zástupci Evropských mladých zelených a Evropské strany zelených
polskému velvyslanci dopis protestující proti tomuto diskriminačnímu zákonu.
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PLÁNOVANÉ AKCE
4. - 6. 5. se koná klima konference McPlanet v Berlíně.
26. 5. demonstrace proti umístění radarové základny USA na území ČR,
Václavské nám. Praha
31.5. - 8.6. mezinárodní výměna k tématu G8 , Berlin – Rostock, Něměcko
2.6.– 9.6. tábor Mladých zelených u příležitosti zasedání G8, Německo
Budeme konferencovat, debatovat a demonstrovat! Očekává se 50 000 účastníků protestů. Pojedeme hromadně, možnost se přidat, možnost dojet i na kratší
dobu! Rostock, Německo.
1.-3.6. na ekologické farmě na Moravě, proběhne přednáška o výhodách i
strastech, se kterými se zemědělci setkávají při certifikaci. Vyzkoušíme si něco
z jejich každodenní práce, projdeme se po okolí a snad nám přijde i popovídat
někdo z jedné ze tří kontrolních organizace ekologického zemědělství.

Happening v Anglii ke klimatické změně

Kontakt

Červen - výpomoc na ekofarmě MRKEV

Mladí zelení
mladizeleni@ecn.cz

Červenec - CDN summer camp – „Visa mobility of youth in Europe“, Kiev

www.mladizeleni.cz

3.-13.8. Path to the future— letní tábor v Rakousku
Letní mezinárodní (částečně putovní) tábor. Účastníci musejí být ve věku 18-25
let. Jedná se o pětidenní putování pěti cestami, z nichž každá má určité téma:
ekologie, solidarita, životní styl, rozmanitost a volný čas. No a vy si jednu z nich
vyberete a po ní putujete, dalších pět dní je pak věnováno společnému programu. Životní náklady a 70% dopravy platí EU… .
Zájemci o účast pište na: mladizeleni@ecn.cz.

*******

Mladí zelení
Murmanská 13
100 00 Praha 10
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ZAJÍMAVOSTI

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.

BRNO(ČTK) - Ekologickou anticenu Ropák získal za rok 2006 ministr průmyslu a obchodu Martin Říman . Pořadatelé mu ji udělili
za snahu o zvýšení emisních limitů, za podporu plánu rozšíření těžby hnědého uhlí v severních Čechách a za souhlas s výstavbou dalších dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín (JETE). Nelichotivé ocenění Zelená perla 2006 za nejhorší antiekologický
výrok získal teplický primátor a senátor Jaroslav Kubera (ODS).
Kuberu aktivisté ohodnotili za výrok, který řekl loni v listopadu na jednání Senátu k petici občanů proti stavbě silnice R43 na
jihu Moravy: "Navrhuji, abychom se peticemi příliš nezabývali, protože je stejně nevyřešíme, vzali je na vědomí a spíš nutili,
aby nám je petičníci neposílali." Petice je jednou z největších akcí svého druhu v Česku. Podepsalo ji celkem 35.000 lidí.
Výsledky obou anket dnes v Brně uveřejnili členové ekologické organizace Děti Země. Ropáka udělují za nejhorší počin proti
přírodě a bylo na něj navrženo 20 kandidátů. Na Zelenou perlu bylo navrženo 70 lidí. Počet kandidátů na Perlu se zvýšil, počet
navržených na Ropáka mírně poklesl. Miroslav Patrik z Dětí Země vidí příčinu v tom, že se osobnosti, které se chovají nešetrně
k přírodě, stále častěji ukrývají za úřady, na nichž pracují, a prokázat jim jejich antiekologické chování je obtížnější.
"Důvody, za které jsem cenu dostal, svědčí o tom, že cena vůbec nemá se skutečnou ochranou životního prostředí nic společného, ale je to totálně zideologizovaná, zpolitizovaná záležitost, protože dát Ropáka za tak politicky kontroverzní témata,
jako jsou jaderná energetika a emise kysličníku uhličitého, mohou jen ideologové, a ne ochránci přírody," řekl dnes Říman ČTK
v Moskvě, kde doprovází na oficiální návštěvě prezidenta Václava Klause.
Podle Římana prý "takzvané ochránce životního prostředí" nezajímají jeho jiné aktivity, které sám považuje za příspěvek k
životnímu prostředí: "Třeba moje snaha urychlit odstraňování vředu, který je uprostřed Ostravy, kde jsou statisíce kubíků velmi nebezpečných toxických látek už několik desítek let. O tom ekologové nepřemýšlí vůbec," dodal Říman.
Kubera tvrdí, že udělením ceny mu ekologové dali hezký dárek k jeho dnešnímu svátku. Ceny si váží, protože se ocitl ve stejné
společnosti jako prezident Václav Kalus, který zelenou perlu dostal v loňském roce. "Doufám, že zelenou perlu opravdu fyzicky
dostanu. Rád ji od ekologů převezmu," prohlásil Kubera.
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