Ekologická platforma při ČSSD

Zve své členy a příznivce na

„Setkání ekologické platformy“
Program Shromáždění členů:
• Zhodnocení dosavadní činnosti a další perspektivy
(vlastní aktivity, spolupráce)

• Vystoupení hostů

(zástupci spřízněných stran, ekologických sdružení a občanských iniciativ)

• Revize Stanov po roční zkušenosti
• Volba Grémia
• Návrhy a schválení rezolucí
• Postoje k regionálním tématům
• Různé

Akce se koná ve čtvrtek 6. října 2011 v 17,00 hodin ve Steinerově sále
Lidového domu, Hybernská 7, Praha 1
(vchod ze dvora bezprostředně za průchodem z Hybernské, zazvoňte).
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Ekologická platforma Zvonečník, http://zvonecnik.estranky.cz/ , tel.: 776 877 565

Návrhy rezolucí Shromáždění členů ekologické platformy Zvonečník

(6.10.2011)

1) Ekoplatforma ČSSD chápe "udržitelný rozvoj" jako sousloví, které politika ČSSD
reflektuje ve stanovách i programu a které ve své podstatě klade důraz na sladění sociálního,
ekonomického a ekologického pilíře rozvoje společnosti. Teprve vlastní jednání politiků dává
ekologické politice skutečnou podobu - za zásadní proto považujeme osvojení ekologického
jednání a důraz na otevřenou diskusi k ekologickým řešením.
2) Ekoplatforma ČSSD usiluje o prostředí a normální dostupnost produktů bez jedů.
Podporuje produkty na přírodní bázi a bez zdravotně rizikových chemických přídavků.
3) Ekoplatforma ČSSD podporuje rozvoj lokálních ekonomik jako cestu omezující
nežádoucí dopady globalizace a umožňující únik od hroutících se nadnárodních finančních
trhů. Lokální produkce je řešením dopravní zátěže, lokální nezaměstnanosti a naopak
enormního tlaku na životní prostředí v místech dosavadní nejlevnější produkce. Za nástroje
rozvoje lokálních ekonomik považujeme vznik regionálních měn, výraznější promítnutí ceny
dálkové dopravy a usnadnění prodeje výrobků maloproducentů v prodejní síti (podpora
místních trhů, nabídka produktů se zdůrazněním místa produkce v síti supermarketů).
4) Ekoplatforma ČSSD v ochraně přírody klade důraz na ochranu přírodně hodnotných
území, využití přírodních procesů (s poznatky k přirozené obnově lesa, těžbou narušených
míst, ekologického zemědělství či fungování ekozahrad), ochranu vzácných forem života
(druhová ochrana, vzácná společenstva) a obnovu přirozených prvků krajiny (revitalizace
vodních toků, potlačení nepůvodních invazních druhů, obnova remízků, stromových alejí).
5) Ekoplatforma ČSSD nepodporuje rozvoj dopravy, pokud má takový rozvoj přinést ničení
přírodně jedinečných biotopů, rekreačních oblastí a oddechových míst, přinést zvětšení
objemů dálkové dopravy a omezit využívání již dobře fungující ekologické dopravní
alternativy. Podporujeme alternativní druhy pohonů, které vedou ke snížení hlučnosti
provozu, snížení škodlivých emisí a využití odpadních produktů (elektromobilita, zemní plyn,
biopaliva).
6) Ekoplatforma ČSSD preferuje zamezení vzniku odpadů (omezení obalů, opakované
využití odběrových nádob) a surovinového využití odpadů (rozvoj recyklačních technologií a
dobře recyklovatelných výrobků) před ostatními způsoby nakládání s odpady (zejména před
skládkováním a podomním pálením).
7) Ekoplatforma ČSSD podporuje výrazný rozvoj alternativních zdrojů a úspor energie.
Jde o řešení energetické nezávislosti (na dovážených palivech a uskladnění nebezpečných
odpadů), technologické konkurenceschopnosti (v účtech za energie, tempu inovací a tvorby
kvalifikovaných pracovních příležitostí) a snížení zátěže životního prostředí (snížení dopadů
těžby surovin, emisí, bezpečnosti provozu). Podporujeme koncept Chytré energie.
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