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CEEweb a Biológiai Sokféleségért – a 6. Fenntarthatósági Napon is
Immár második alkalommal vesz részt a CEEweb a Fenntarthatósági Napon, a
Millenárison, amelynek során kisfilmvetítéssel, játékokkal és kézműves
foglalkozásokkal várunk mindenkit. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a biológiai
sokféleség megőrzésére, és a fenntartható fejlődés elérésének fontosságára.
Idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Fenntarthatósági Nap, amely egy
fesztiválkonferencia, amely elsősorban a fiatalokat célozza meg szakmai beszélgetésekkel,
kiállítással és nem utolsósorban az „afterpartyval”. A beszélgetések résztvevői olyan közszereplők
(művészek, tanárok, üzleti szereplők, civil szervezetek, média szereplők, stb.), akik valóban
hozzájárulnak a fenntarthatósághoz, és valamilyen kimagasló eredményt alkottak e téren.
Az esemény szerves része a kiállítás is, ahol előadásokon elhangzott témák “megelevenednek”,
egyértelművé téve, hogy a fenntarthatóságról nem csak beszélni lehet, hanem konkrétan tenni is
lehet érte – már Magyarországon is.
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért fontos szerepet vállal a fenntarthatóság megvalósításában.
Egyesületünk a közép- és kelet – európai régió természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek
nemzetközi hálózata, amelynek célja a biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés
népszerűsítése által. A szervezet a természetvédelem területén több munkacsoportot (Natura
2000, fenntartható turizmus, vidékfejlesztés) is koordinál, és azok projektjeit vezeti, valamint EU-s
és nemzetközi szinten lobbizik a természet- és környezetvédelemért. Több sikeres eseményt
szerveztünk, illetve szervezünk, közülük is kiemelkedik a Green-Go Rövidfilm Verseny és Fesztivál,
amelyet a fiatalok környezetvédelmi tudatosságának erősítésére indítottunk.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel szeptember 28-án ismét találkozhattok velünk a
Millenárison, ahol korosztálytól függetlenül várunk mindenkit, akit érdekel a biológiai
sokszínűség, a természetvédelem, vagy egyszerűen szeretne környezettudatosabban élni, de nem
tudta, hol és hogyan kezdjen neki.
Számtalan játékos programmal készülünk, aminek a segítségével megtudhatod, hogy melyek a
legveszélyeztetettebb fajok, lesz biológiai sokféleség-kvíz, Békalandor, sőt, kézműves foglalkozás is,
ahol használt tejesdobozokból készíthetsz pénztárcát magadnak, így is csökkentve a
környezetterhelést. Aki tavaly nem tudott eljönni a Green-Go Rövidfilm Fesztiválra, most
megtekintheti a legjobb műveket: kisfilmeket és animációkat a környezeti problémákról. Ezen
kívül kiállítást rendezünk roll-upjainkból, melyek szellemes rajzokon keresztül mutatják be többek
között a klímaváltozás, a húsevés és az intenzív mezőgazdaság problémakörét.
Gyertek el minél többen szeptember 28-án, játszunk és ünnepeljünk együtt, hívjuk fel közösen a
társadalom figyelmét a környezetvédelem és a biológiai sokszínűség fontosságára, illetve a civil
összefogás szükségességére!
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