



file_0.png

file_1.wmf


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.



Šumavský zákon u poslanců skončil



středa 13. března 2002

Poslanci ODS a Koalice společně odhlasovali, že nebudou řešit obsah zákona o šumavském národním parku - a raději jej úplně zamítnou. Zákon proto dnes ve  sněmovně neprošel druhým čtením. 

Podle informací Hnutí DUHA se lidovec Libor Ambrozek a Miroslav Beneš, místopředseda ODS, rozhodli zákon společně shodit pod stůl v obavě, že Miloš Kužvart by jakýkoli přijatý výsledek - byť radikálně odlišný od jeho návrhů - mohl prezentovat jako svůj úspěch. 

Předtím ještě Vojtěch Filip (KSČM) stačil navrhnout, aby veškeré lesy v národním parku byly převedeny na Lesy ČR. Tento podnik zajišťuje komerční hospodaření ve státních lesích a všechny české národní parky jsou z jeho pravomocí vyňaty. Pozemky v parcích nemají sloužit těžbě dřeva, ale být postupně převáděny na přírodní ekosystémy. 

Národní park Šumava chrání unikátní přírodu bukových a smrkových pralesů, rašelinišť, horských luk, ledovcových jezer a prudkých řek. Těší se mimořádné popularitě mezi českými turisty: každoročně jej navštíví kolem 2 miliónů lidí. Zároveň představuje významný potenciál pro ekonomický rozvoj obcí. 

Karolína Šůlová z Hnutí DUHA řekla: 
„Poslanci ODS a Koalice bohužel dali přednost politickému boji před věcným řešením zákona, který při dobrém výsledku mohl zajistit kvalitní ochranu vzácné šumavské přírody i prosperitu horských obcí. Voliče na Šumavě bude jistě zajímat, že zákon společně potopili hlavně Miroslav Beneš a lidovecký poslanec Libor Ambrozek. Úplné zamítnutí zajistilo, že o snaze ODS odtrhnout některé z nejvzácnějších částí národního parku, nápadu komunistů jej prakticky zrušit odebráním lesů či řadě vysloveně škodlivých bodů prosazovaných Milošem Kužvartem se ani nebude hlasovat. Ovšem podle předběžných stanovisek ostatních stran bylo beztak jasné, že oba devastující návrhy jsou předem odsouzeny k neúspěchu a že je i slušná šance změnit Kužvartovy paragrafy v dobrý zákon. Bez ohledu na tento výsledek to byli komunisté a ODS, kdo prosazoval praktické zrušení národního parku, respektive odtržení některých z jeho nejvzácnějších částí.“ 


Kontakt: Karolína Šůlová, Hnutí DUHA, telefon 0604-202470
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