Vážená paní redaktorko, vážený pane redaktore,

prosím přijměte pozvánku na

tiskovou konferenci

na téma

NE mýcení pralesů,
ANO zastavení podpory biopaliv!

která se koná

ve středu 23. ledna 2019, od 9.30 do 10.30 hodin
ve Skautském institutu, Staroměstské nám. 1/4,
Praha 1 Staré Město

Na tiskové konferenci vysvětlíme problematiku spalování palmového oleje
v naftových motorech (tzv. biopaliv) a především připravovaného nařízení EU, které
může do roku 2030 nesmyslné a z daní subvencované spalování palmového oleje
v autech zastavit. Zmíníme i další problémy, které pralesy ohrožují.

Na tiskové konferenci promluví:
David Číp, Koalice proti palmovému oleji. Tzv. biopaliva měla původně zabránit
prohlubování změny klimatu, dnes výrazně přispívají k nevratné devastaci přírody
a k urychlování klimatických změn.
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., Univerzita Karlova. Mýcením pralesů a jejich
převodem na plantáže palmy olejné přicházíme o společné bohatství Země.
Nezměrné množství fascinujících organismů a ekologických pochodů nahrazují
mrtvé zástupy palem. Tyto změny pociťujeme a stále citelněji budeme pociťovat
i přímo – zánik obrovských ploch pralesů akceleruje globální změny klimatu.
Připravte se, bude hůř.
Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace. Vyšetřování v Indonésii odhalilo, že
po velkých požárech v závěru roku 2015 pokračovalo v destrukci pralesů minimálně
25 firem. Vykácely přes 130 tisíc hektarů, což odpovídá téměř trojnásobku rozlohy
Prahy. Zatímco tempo odlesňování na Sumatře a Borneu se zpomalilo, téměř
polovina nových plantáží vznikla na Papui, která byla do nedávna palmoojeným
byznysem relativně nedotčena. Palmový olej od firem, které kácejí pralesy, se stále
dostává do Evropy a odebírají ho i velké společnosti, které dříve slíbily, že budou
důsledně kontrolovat své dodavatelské řetězce. Ani certifikovaný palmový olej
přitom není řešením. Je možnost celý průmysl změnit?

DEMONSTRACE PROTI SUBVENCÍM NA BIOPALIVA SE
USKUTEČNÍ V PRAZE 23. LEDNA 2019 FORMOU
PROTESTNÍHO POCHODU LIDOOPŮ
15.00 – 15.30

Zastoupení Evropské komise, Jugmanova ulice (hlasitý řev
lidoopů proti dotovanému palmovému oleji v evropské naftě)

16.15 – 16.45

Ministerstvo průmyslu Na Františku (focení lidoopů na stromech
před ministerstvem)

17.30 – 18.00

Čínská ambasáda Pelléova, zapalování svíček za lidoopy,
kterým hrozí likvidace výstavbou kontroverzní přehrady
financované z rozpočtu čínské Bank of China + zakončení
průvodu

Pochod lidoopů je součástí celoevropské protestní akce, která probíhá
v dalších šesti velkých evropských městech jako vyvrcholení petice, kterou
podepsalo již více než půl milionu osob!
Prosíme, potvrďte svou účast na:
+ 420 603 847 189 nebo koordinatorkppo@gmail.com

