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Ostrovid 18 - květen 2007
CO JE NOVÉHO
4. 5. - 5. 5. McPlanet konference, Berlín
o víkendu 5.-6. června se naši zástupci zúčastnili konference McPlanet
v Berlíně. Její letošní téma byly změny klimatu. Byl to ji třetí ročník, koná se v
dvouletém intervalu. Jde o poměrně masovou akci se stovkami účastníků
(odhadem tak 800 - 1000), při které probíhá celá řada panelových diskusí a
workshopů. Hlavní bylo setkání v rámci Climate Youth Network.
Jedná se o sí mládenických organizací z Evropy, které se zabývají změnami klimatu, a Mladí zelení jsou jejími aktivními členy.
26. 5. 2007 Celorepubliková demonstrace Ne základnám, Václavské náměstí v
Praze
Dne 26. května se konala v Praze první oficiální celorepubliková demonstrace proti
umístění prvků protiraketové obrany Spojených státu na území ČR. Zároveň tento
protest vyjadřoval vůli, aby česká vláda nechala vypsat referendum k této otázce.
Na Václavském náměstí, kde se demonstrace konala, se sešlo podle některých až
5000 občanů z Česka, ale i ze zahraničí. Mezi řečníky byli zástupci ČMKOS, zástupci
opozičních politických stran, starostové z Brdského regionu či válečný veterán Spojených států, který sloužil v Iráku.
Mladí zelení se této akce taktéž aktivně zúčastnili a to i s pomocí zahraničního
hosta – Barteka Lecha, který je v současnosti spolupředsedou Evropské Federace
Mladých Zelených a který společně s předsedou českých Mladých zelených vystoupil před demonstranty s krátkým proslovem Po skončení proslovů na Václavském
náměstí se demonstranti zformovali v protestní pochod, který přes Karlův most
doputoval až na Hradčanské náměstí, kde celá akce byla ukončena mobilizací na
demonstraci proti G.W. Bushovi. Tato demonstrace je ohlášena na 4. června a to
rovněž na Hradčanské náměstí od 18:00.

Klimatická demonstrace na klimatické
konferenci Mc Planet v Berlíně

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.
Jsme členy
Evropské Federace Mladých Zelených.

Deklarace MLADÝCH ZELENÝCH k plánovanému umístění národního systému
protiraketové obrany USA v ČR a Polsku
My, MLADÍ ZELENÍ, silně protestujeme proti plánovanému umístění národního systému protiraketové obrany (NMD) USA v
Česku a Polsku, konkrétně proti radarové základně v ČR a raketové základně v Polsku.
Vyjadřujeme tak svůj nesouhlas s plány Bushovy administrativy, které jsou v naprostém rozporu s politikou a principy
Zelených, na umístění NMD Spojených států na území České republiky a Polska. Většina lidí v Česku a Polsku, stejně jako v
ostatních evropských zemích tyto plány odmítá. Zároveň odmítáme oficiální důvody uváděné pro výstavbu NMD jako pouhé
záminky.
Realizace plánu USA nepovede ke zvýšení bezpečnosti. Naopak povede k novým nebezpečím a nejistotám, k novým závodům
ve zbrojení a k dalšímu světovému napětí, a to navzdory tomu, ze je plán na výstavbu základen vykreslován jako defenzivní a
ve skutečnosti může dokonce pomoct Spojeným státům útočit na jiné země bez obavy z odvety. Navíc hostitelské země
postaví do frontové linie budoucích válek USA. Vlády Polska a České republiky lehkomyslně riskují a ohrožují současnou
konstrukci mezinárodních dohod o nešíření jaderných zbraní a omezení konvenční výzbroje po celém světě, ale zejména v
Evropě.
MLADÍ ZELENÍ v současnosti považují odzbrojování jako předpoklad míru a opravdové bezpečnosti lidí. Věříme, že bezpečnost
by neměla být postavena na vojenské síle, ale na součinnosti, rozvoji společnosti, environmentálním bezpečí a jistotě
a na respektování lidských práv. Abychom čelili nastávající nejen ekologické krizi, potřebujeme mezinárodní spolupráci a
důvěru, ne konfrontaci a iracionální výdaje na zbrojení.
Náš protest chápeme jako součást globálního hnutí proti všem cizím vojenským základnám a jiné infrastruktuře využívané k
válkám pod hlavičkou hloupé záminky. Je to příspěvek k vytváření míru v Evropě, ale i ve světě, k posilování soudržnosti a
akceschopnosti místních komunit
při obraně jejich práv a
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zajišťování jejich veřejného
působení.
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PLÁNOVANÉ AKCE
31.5. - 8.6. European Youth in a globalized world, Berlin – Rostock, Něměcko
V tomto termínu se v německém hlavním městě a následně v prostorách G8
aleternativního summitu koná mládežnická výměna.
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.

Demonstrace proti základnám
na Václavském náměstí

2. polovina června 2007 výpomoc na ekofarmě MRKEV, Solany
Na druhou polovinu června plánujeme již tradiční výpomoc na naší oblíbené
alternativní ekofarmě nedaleko Českého Středohoří.

Kontakt
Mladí zelení
mladizeleni@ecn.cz

4. 6. 2007 demonstrace u příležitosti návštěvy Prahy prezidenta USA G. W.
Bushe
Na tento den je ohlášena hlavní demonstrace, která vyjádří nesouhlas se současnou Bushovou administrativou Spojených států. Demonstrace začíná od 18:00
na Hradčanské náměstí.

www.mladizeleni.cz

*******

Mladí zelení
Murmanská 13
100 00 Praha 10

5. 6. 2007 Podpora žen v mládežnických politických organizacích na příkladu Německa, Praha
Panelová diskuze pořádaná Friedrich Ebert Stiftung na téma zastoupení žen v
české politice a v mládežnických organizacích.

Editoral

Červenec - CDN summer camp – „Visa mobility of youth in Europe“, Kiev
Tradiční letní akce, kterou pořádá CDN – východoevropská síť mládežnických
organizací enviromentálně a sociálně orientovaných. Více na www.cdnee.org
2.- 9.9. European Diversity: Exploring Ethnical Cultures and Minorities
Od 2. do 9. září proběhne v Krakově (Polsko) seminář na výše uvedené téma,
pokud vás to zajímá, bližší info Jiří Škoda (jiri.skoda@centrum.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.
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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.

ZAJÍMAVOSTI

Prezident Václav Klaus představil ve středu 16.5.
v pražské kavárně Slavia svou novou knihu Modrá,
nikoliv zelená planeta, v nichž polemizuje
s existencí globálního oteplování a nutností boje
proti změnám klimatu. Aktivisté Greenpeace uspořádali přímo před kavárnou Slavia demonstraci,
jejímž cílem bylo ukázat absurditu Klausovy argumentace heslem „placatá, nikoliv kulatá planeta“.
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