představuje projekt
Česká krajina nevzkvétá. Na vině je dlouhodobě špatné hospodaření soustředěné na momentální výnosy na úkor udržitelnosti, které ignoruje postupující
klimatickou změnu a související hrozby. Snahy o potřebné změny v hospodaření narážejí na různé lobby preferující status quo i vlastní roztříštěnost. Hlavním cílem
projektu je vytvoření Koalice pro krajinu, která připraví návrh nového Zákona o krajině a tím položí základy pro udržitelnější hospodaření v krajině. Navazující petice
doprovázená advokační kampaní zajistí podporu zákona u široké veřejnosti.

Našim cílem je harmonická krajina!
Tedy krajina, ve které bude více života, která dokáže lépe zadržovat vodu
a která bude lépe připravená na klimatické změny. Jde nám o krajinu, kde
budou menší pole než současné velké lány, kde porostou tisíce kilometrů
nových remízků, stromořadí a mezí, kde se na povrch dostanou tisíce
kilometrů potoků schovaných v trubkách, kde vzniknou tisíce nových
mokřadů s tůněmi, tisíce malých vodních nádrží a kde budou růst smíšené
a zdravé lesy. Je to krajina, kde se bude v zemědělství využívat méně
chemie a kde bude živá a zdravá půda. Je to krajina, ve které chceme, aby
mohly žít i naše děti. Přesně taková krajina, o které se zpívá v naší hymně.

Největší přínos projektu je přijetí nového Zákona o krajině,
který zásadně a hlavně pro všechny závazně upraví
hospodaření s krajinou a v krajině.
Naše cíle
1

Vytvoření široké Koalice pro krajinu, jejíž jádro bude tvořit pracovní
skupina, která připraví návrh nového Zákona o krajině.

2

Petice na podporu návrhu zákona.

3

Osvětová a komunikační kampaň, která bude prostřednictvím článků
v médiích, brožur, letáků a série videí o problému informovat širokou
veřejnost a vytvoří z problematiky důležité společenské téma.

Největší výzva projektu je získat 100 000 podpisů. Budeme tedy rádi
za veškeré tipy ke sběru podpisů a peticím celkově.

Kontaktujte nás
tel.: 482 751 195
e-mail: monika.vlachova@cmelak.cz

Prostor pro vaše komentáře

