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CO JE NOVÉHO
4. 6. 2007 protest u příležitosti návštěvy Prahy amerického prezidenta G. W.
Bushe, Praha
Neuběhly ani 2 týdny od demonstrace proti radaru a Prahu čekal další protest.
Tentokrát díky návštěvě G. W. Bushe, který Prahu navštívil v rámci jeho cesty po
Evropě, především díky nadcházejícímu summitu G8 v Německu. Už se stává
světovou tradicí, že ať americký prezident navštíví takřka jakoukoli část planety, očekává ho vlna protestů. Je to především díky jeho neokonzervativní, zahraniční, ale i vnitrostátní americké politice, která je často v rozporu s dodržováním
lidských práv, má negativní následky a dopady v rozvojových zemích a často i
jiné negativní sociální a ekonomické dopady včetně těch environmentálních.
Donedávna se Bílý dům stavěl skepticky i k problematice klimatických změn.
Kjótský protokol USA stále nepodepsaly.
1. - 3. 6. odpočinkově-pracovní víkendovka na ekofarmě ve Spáleništi
Navštívili jsme ekologickou farmu ve Spáleništi u Dobrušky. Pan a paní Netíkovi tu
vytvořili malé hospodářství, kde pěstují zeleninu, chovají krávy a huculské koně a
nabízejí ubytování turistům. Farma je zapojena v síti WWOOF - World Wide Opportunities on Organic Farms. V roce 1995 získali ocenění ekologický zemědělec
roku – Bartákův hrnec (hrnec plný zlaťáků v podobě mincí), který uděluje PROBIO Svaz ekologických zemědělců každoročně jednomu ze svých členů jako ocenění práce a dosažených výsledků v oblasti ekologického zemědělství. Netíkovi
nás hostili svým domácím sýrem, jogurtem a mlékem,
kváskovým chlebem a zeleninou. Svezli nás na koních,
a mi jim na oplátku pomohli se slámou a zeleninou.
24.– 29. 6. Youptec—mládežnická konference o klimatických změnách, Berlín

Víkendovka na ekofarmě

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 Berlíně se právě účastníme setkání s dalšími 150 mladými lidmi z Evropy. V té samé době se v Berlíně konal
Christopher Street Day—velká paráda za práva gayů a
lesbiček. Němečtí Zelení bývají nepřehlédnutelnou
součástí (viz obrázek)!

Jsme členy
Evropské Federace Mladých Zelených.

Na summitu G8
Ve dnech 1.6. až 9.6. 2007 se v Německu konala pod záštitou Gruene Jugend (němečtí Mladí zelení) mládežnická výměna
na téma „European youth in a globalized world“, kde hlavním tématem bylo chystající se zasedání G8 v Heilingendammu.
Akce se zůčastnilo kolem 25 lidí ze 4 zemí EU – Polsko, Španělsko, Německo a my. Dále, s pomocí a podporou evropského
zeleného poslance Dr. Frithjofa Schmidta, se zůčastnili 4 mladí zelení z dalších koutů světa pod hlavičkou Global Young
Greens – Brazilie, Keňa, Srí Lanka a Senegal.
První polovina této výměny se uskutečnila v Berlíně, kde jsme převážnou část trávili ve federálním sídle německých
zelených. Pokud někdo nemá představu, jak takové sídlo vypadá, tak jde o velký rohový činžovní dům se zahradou v centru
Berlína. Opravdu kvalitní zázemí, nejen pro akce německých Mladých zelených.
Druhá polovina se již přesunula do dějiště G8, respektive do dějiště alternativního summitu G8 (http://www.g8-alternativesummit.org/en/) v Rostocku a jeho blízkého okolí. Bydleli jsme ve stanovém táboře pro několik tisíc lidí. Částečně jsme se
zúčastnili alternativního summitu a částečně jsme byli blokovat příjezdové cesty do místa jednání G8. Jelikož s námi
blokovalo několik desítek tisíc lidí, blokády byly úspěšné, nicméně účastníci summitu použili vrtulníky a lodě. Na
alternativním summitu se jednalo o všem možném, jedním z klíčových témat byla klimatická změna. Setkali jsme se také se
spolupředsedkyní německých zelených - Claudií Roth.
Násilnosti, které se uskutečnili na demonstraci 2.6.— tedy ještě před naším příjezdem— byly organizátory a většinou
účastníků (včetně nás) ostře odsouzeny.
Fotky naleznete na další straně.
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PLÁNOVANÉ AKCE

30.6.— 7. 7. Šumava 2007
Týdenní lesní akce Hnutí Duha nabitá zajímavým programem.
15.— 22.7. - 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
4.— 9. 8. Ecotopia—2007 v Portugalsku
Již devatenáctý ročník kultovního letního setkání nejen ekologických aktivistů!
Na Ecotopii se pojede již tradině na kole, my jedeme vlakem…..
http://www.ecotopiagathering.org/
3.-13.8. Path to the future— letní tábor v Rakousku
Letní mezinárodní (částečně putovní) tábor. 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.
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).

Nácvik politického vyjednávání u kulatého stolu na
semináři k G8, v pozadí Bundestag

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

*******

Mladí zelení
Murmanská 13
100 00 Praha 10

Editoral

Příští Ostrovid vyjde až zase v září! Pěkné prázdniny!

Fotky z blokád G8
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