říjen 2006, číslo 12

Ostrovid 20 - září 2007
CO JE NOVÉHO
24.– 29. 6. Youpec—mládežnická konference o klimatických změnách,
Berlín, Německo
V Berlíně jsme se účastnili setkání s dalšími 150 mladými lidmi z Evropy.
Součástí konference bylo mnoho workshopů, ale také happening před německým parlamentem!
15.— 22.7. - CDN summer camp – „Visa mobility of youth in Europe“, Kiev
Jseme se byli na tradičním letním táboře pořádaným CDN. Tentokráte
na Ukraině a na téma Evropa bez víz (nejen EU :-)).
4.— 9. 8. Ecotopia—2007 v Portugalsku
V Portugalsku se konal již devatenáctý ročník kultovního letního setkání nejen
ekologických aktivistů! Někteří jeli na kole, naši vlakem ….
3.-13.8. Path to the future— letní tábor v Rakousku
Z Rakouska se úspěšně vrátila česká expedice z putovního mezinárodního tábora.
Šlo se po pěti trasách s různým zaměřením: ekologie, solidarita, životní styl, rozmanitost a volný čas.
1.9. Protestní shromáždění proti neonacistům v Praze
V sobotu jsme nenásilnou formou protestovali proti setkání pravicových extrémistů
před sídlem Strany zelených.
2.- 9.9. European Diversity: Exploring Ethnical Cultures and Minorities
Od 2. do 9. září probíhá v Krakově (Polsko) seminář na výše uvedené téma. Na
seminář přijede i zelená ministryně Džamila Stehlíková.
FACEBOOK — Mladí zelení
Vytvořili jsme skupinu „Mladi zeleni“ na internetovém serveru Facebook .
Facebook je internetová aplikace která umožňuje efektivní komunikaci a
plánování akcí. Na facebook se dá diskutovat, posílat zprávy mezi jednotlivými
uživateli či používat chat. Výhoda facebooku je v aktuálnosti informaci (oproti
např. webovým stránkám) a jednoduchosti komunikace (stručnější oproti emailům). Každý člen může zanechat vzkaz všem ostatním pomoci takzvané wall (něco
jako nástěnka) nebo se vyjádřit svůj názor v rámci jedné z množství diskuzí.

Hudební performace na Ecotopii

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.

Ecotopia
Ecotopia je skutečně mezinárodní (evropský) tábor, který se koná každý rok v jiné evropské zemi a kde se pokaždé sejde
kolem 200 mladých lidí z celé Evropy a pár jedinců z jiných částí světa. Loni se konala na Slovensku, letos se zájemci museli
vydat až do Portugalska.
Celá ecotopia je založená na tom, že je „self-organized“. Každé ráno se koná tzv. morning circle, na němž se účastníci sami
přihlásí k pravidelným úkolům jako je vaření, mytí nádobí, kontrola latrín apod. Dále probíhá prezentace workshopů, které
každý den probíhají, příp.dalších aktivit a řeší se všechny problémy, návrhy a stížnosti, ke kterým každý může cokoliv říci.
Na letošní ecotopii jsem se přesvědčil, že máte-li na dobrý workshop určité nároky, pak není nic lepší (a jednodušší) než
udělat workshop vlastní. My jsme připravili workshop o fair trade a diskuze, která z něj vzešla byla pro mě jedním
z největších přínosů letošní ecotopie. A myslím, že spokojení byli i ostatní účastníci. Na ecotopii je nejlepší POHODA.
Jedním slovem pohoda. Tato pohoda je vytvářena samozřejmě účastníky akce, potkáte zde tolik alternativních osob jako na
málokteré akci.
Najdete zde opravdu rozličnou společnost od lidí, kteří studují několik vysokých škol po ty, kteří vzděláním opovrhují a
tvrdí, že jediné, co člověk potřebuje umět, je přežít v přírodě. Najdete zde lidi, žijící „obyčejný“ život ve městech až po
tuláky, kteří se už několik let toulají světem a jejich domov je všude až nikde, potkáte zde „všežravce“, vegetariány,
vegany a dokonce ještě radikálnější strávníky a mezi těmi všemi velké množství aktivistů všeho druhu. Ale vybočuje-li někdo
z řady, není v tom vůbec žádný problém, neboť duch tolerance je na ecotopii téměř nekonečný.
Jelikož ecotopie se konala již podevatenácté, je nanejvýš pravděpodobné, že nás příští rok čeká jubilejní – dvacátý ročník
a i vy můžete být u toho. Tentokráte se bude konat v Turecku.
O ecotopii se více dozvíte na www.eyfa.org/ecotopia
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PLÁNOVANÉ AKCE
2.- 9.9. European Diversity: Exploring Ethnical Cultures and Minorities
seminář v Krakově (Polsko).
8.9.— Festival NE základnám
Hrad Točník
11.9. Odpady: Kam s nimi?
Jaké je nejlepší řešení otázky odpadů v naší zemi? A existuje nějaké?
Diskuse MZ za účasti expertů, od 17.00 v Severočeské vědecké knihovně
v Ústí nad Labem
14.— 16. 9. Víkendovka na ekofarmě
Jedeme již tradičně na ekofarmu MRKEV v Českém Středohoří. Už možná
budou nějaké dýně!
22.9. Evropský den bez aut
20.—21. 10. Víkendový seminář na téma menšiny v ČR
Tentokráte v Praze se sejdeme na víkend diskutovat s experty a mezi sebou o
tématu menšin v ČR.
9.– 11.11. Sněm Mladých zelených
Téma a místo každoročního sněmu bude ještě upřesněno.
8.12.—Global Action Climate Day¨
mezinárodní den akce proti změně klimatu

Schůzky místních sdružení
Brno, středa 19.9., 18 hod, Krmítko, Fakulta sociálních studií
Kontakt: Štěpán, mairovsky@seznam.cz
Praha, Úterý 11.9., 19 hod, místo bude upřesněno
Kontakt: Josef, spipi@seznam.cz
Ústí n. L., pondělí 10.9., 18 hod, krajská kancelář SZ (Hradiště 10)
Kontakt: Jirka, jirka.skoda@centrum.cz

Fotky z letních akcí

Matka Země bojuje proti „neřádům“ v ringu před
německým Bundestagem na Youpeku

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