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Hnutí DUHA patří mezi přední české ekologické organizace. Zasazuje se za účinná a přitom realistická opatření, jež omezí znečištění a produkci odpadů, umožní chránit bohatství druhů rostlin a živočichů i přírodních biotopů, zachovat krajinný ráz, snížit kontaminaci potravin, vody i ovzduší toxickými látkami a předejít riziku změn klimatu. Metody jeho práce sahají od jednání s úřady a politiky, přes legislativní návrhy, informování a zapojování veřejnosti, působení na spotřebitele 
i průmysl, výzkum či právní kroky až po spolupráci s obcemi. Působí na celostátní, místní i mezinárodní úrovni. Je českým zástupcem Friends of the Earth International, největšího světového sdružení ekologických organizací s 67 členy v 66 zemích.


Hnutí DUHA jihočeským zastupitelům:
netrhejte ze Šumavy její nejcennější části


pondělí 10. září 2001

Vicehejtman Jiří Vlach navrhuje jihočeskému zastupitelstvu, aby bez odborných podkladů požadovalo odtržení některých nejcennějších částí šumavského národního parku. Svůj osobní materiál předkládá za zvláštní pracovní skupinu, která se jím ale nikdy nezabývala, varovalo dnes zastupitele Hnutí DUHA. Návrhu vytýká, že: 

	se jedná o soukromou iniciativu zástupce hejtmana Jiřího Vlacha. Definitivní podoba  nebyla projednána se členy pracovní skupiny zastupitelstva, která byla k tomuto problému speciálně zřízena a pro jednání měla připravit podklady. Přesto Vlach zastupitelům tvrdí, že materiál předkládá „za pracovní skupinu“.
ačkoli počítá se zmenšením národního parku o jedinečné Plešné jezero, pralesy na Smrčině a Hraničníku, vůbec se nezabývá posouzením významu území, kterých se týká. Žádá, aby se o hranicích národního parku rozhodovalo - výhradně - podle stanoviska obcí. Ale už ze smyslu národního parku vyplývá, že mezi hlavní kritéria při rozhodování o  jeho hranicích samozřejmě musí patřit přírodní hodnota jednotlivých ploch. 

důvodem je nespokojenost obce Nová Pec a Horní Planá se současnou správou národního parku. Hnutí DUHA ji rovněž kritizuje. Řešením tohoto problému je ale změna managementu chráněného území, nikoli odtržení od parku samotného - které poškodí unikátní přírodu i prosperitu obcí.   
většina katastrálního území obou obcí je přitom majetkem státu. Odtržení by se týkalo také státních pozemků, které leží více než 10 kilometrů od nejbližšího osídlení. Přesto stanovisko obcí má být jediným kritériem. 
neobsahuje žádná odborná stanoviska - chybí vyjádření vědeckých ústavů, univerzit, dokonce i správy národního parku či ministerstva životního prostředí. 
	nerespektuje dohodu z červencové pracovní schůzky, která doporučila stanovit pro šumavský národní park pravidla ochrany přírody podle evropských standardů.    

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl: 
„To, že by zastupitelstvo mělo rozhodovat o šumavském  národním  parku na základě soukromé iniciativy a bez odborných podkladů, považuji za skandální. Důvodem ke zmenšení parku nemůže být nespokojenost s jeho managementem, která se má řešit odvoláním vedení. Není přece možné, aby se o osudu státních pozemků ležících více než deset kilometrů od nejbližšího osídlení rozhodovalo výhradně na základě stanoviska obcí - názor státu a odborníků musí být také brán v úvahu.“  

    
Kontakt: Jaromír Bláha, tel: 0602-440508, Karolína Šůlová, tel: 02-22513859, 
0604-202470

