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Tisková zpráva Ekologického institutu Veronica
ze dne 18. října 2009
350 a dost!
Ekologický institut Veronica Vás zve v pátek 23. října 2009
odpoledne na náměstí Svobody v Brně. Uskuteční se zde happening,
který má upozornit českou veřejnost a politiky na to, že je nezbytné
snížit koncentraci CO2 v ovzduší pod 350 ppm (částic na milion), což
je ještě stav, kdy klimatické poruchy v důsledku globálního
oteplování nezpůsobí katastrofálně rychlé a nepředvídatelné změny.
Poblíž morového sloupu budou postaveny židle do tvaru číslic 3, 5, 0 (350),
na nichž budou probíhat od 12 do 17 hodin diskuzní kroužky o klimatu pod
vedením odborníků, na každé židli bude připevněna malá "knihovnička" s
klimatickými publikacemi.
V 3.50 pm (15.50) se přímo na náměstí Svobody uskuteční tisková
konference, za účasti Martina Andera, náměstka primátora města Brna,
Martina Robeše z Ministerstva životního prostředí, Yvonny Gaillyové, ředitelky
Ekologického institutu Veronica či Jana Hollana, odborníka zabývajícího se
globálními změnami klimatu, obnovitelnými zdroji energie a šetrným
zacházením s energií.
„Pokud můžete, tak do úterý 20. 10. do 18h přineste na Panskou 9 v Brně
(Dům ochránců přírody) jakékoliv jednobarevné tričko. Do pátku na něj
necháme vytisknout logo celosvětové kampaně http://www.350.org a Vy jej
můžete pátek na náměstí použít při focení a natáčení všech, kteří svou
účastí na happeningu chtějí apelovat na ty, kteří o budoucnosti klimatu
rozhodují a významně rozhodnou na prosincovém summitu OSN v Kodani,“
zve koordinátor akce Matěj Hollan. „Připraveny budou i různé klimatické hry a
soutěže pro děti i dospělé,“ doplňuje.
Ekologický institut Veronica se touto akcí připojuje k tisícům podobných
happeningů po celém světě (viz www.350.org). Česky se o 350 ppm můžete
dozvědět více zde.
Akci podpořila OAK Fundation a v rámci společného programu Národní síť
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ministerstvo životního
prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Kontakt na pořadatele:
Ekologický institut Veronica
Panská 9, Brno, 602 00
Tel. 542422757, 777323762, veronica@veronica.cz, www.veronica.cz
Kontaktní osoba: Matěj Hollan
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