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Sajtóközlemény

Budapest, 2015. március 27.

ARANYÁSÓ GYERMEKEK ÉS A MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM –
NEMZETKÖZI RÖVIDFILMVERSENY
Több százezer gyermek dolgozik ma Afrika-szerte aranybányákban. Az évente
lecserélt mobiltelefonokba szükséges több mint ötezer tonna kobalt többségét
rabszolgakörülmények között bányásszák ki. Az európai erdők egy része
eltűnőben van. Mindez ellen indít kampányt a CEEweb a Biológiai Sokféleségért
egyesület európai partnereivel. A kampány keretében Green-Go címmel
Nemzetközi Rövidfilmversenyt hirdetnek.
Az ötödik éve meghirdetett nagyszabású Green-Go rövidfilmversenyre a világ
minden tájáról lehet nevezni - a nyertes filmeket döntéshozók és a
nagyközönség számára magas szintű és egyéb rendezvényeken mutatják be
Európa szerte. Az idei rövidfilmverseny egy most induló európai kampány
része, amely a fenntartható és etikus nyersanyag-kitermelés és fogyasztás
politikai és közösségi szintű előmozdítását tűzte ki célul.
A pályázati kiírás részletei:
FORGASS EGY RÖVIDFILMET ÉS LÉGY RÉSZE A VÁLTOZÁSNAK!
Téged sem hagy hidegen, hogy gyerekek kockáztatják egészségüket és életüket a
bányákban? Megdöbbentő hallani, hogy az egykor virágzó természet eltűnőben
van? Szerinted a fair trade nem csak egy múló hóbort?

KATEGÓRIÁK
1. Fogyasztásunk lábnyoma
Mit gondolsz a túlfogyasztás problémájáról? Tettél már lépéseket a fenntarthatóbb
életmódért? Inkább a fair-trade termékeket választod? Ha lehet, helyi termelőktől
vásárolsz?
Forgass filmet a túlzott mértékű fogyasztásról, vagy adj ötleteket, hogyan csökkentsük azt!
Inspirálj másokat is!
2. A nyersanyagok valódi ára
Te is látod a nyersanyag-kitermelés árnyoldalait? Tudtad, hogy világszerte 1 millió
gyermek dolgozik bányákban? Mit gondolsz a bányászatról, az olajkitermelésről, ennek
környezeti és emberi jogi következményeiről?
Forgass filmet és emeld fel a hangodat az emberek és természet védelmében!
3. A természet része vagy. Élj vele!
Képzeld el, hogy egy bírósági tárgyaláson az európai természet jövőjéről döntenek.
Megőrizzük vagy feláldozzuk? Az egyetlen érv a természet mellett három rövidfilm lenne,
amelyikből egyik a Tiéd. Mit mutatna meg? Csodálatos tájakat, emlékeket, vagy
bizonyítékokat a természet társadalmi hasznáról, a zöld munkahelyek teremtéséről? Vagy
netán van jobb ötleted?
Forgass filmet és állj ki az európai természet mellett!

KÖVETELMÉNYEK
A kisfilm legyen:
-

max. 4 perc, de lehetőleg 60-90 másodperc hosszú
bármilyen műfajú (rajzfilm, animációs film, bábfilm, dokumentumfilm, riport, stb.)
bármilyen filmformátumú
nagyfelbontású (minimum 720 pixel széles)

EREDMÉNYHIRDETÉS
A zsűri mindhárom kategóriában egy-egy nyertest választ. Emellett az online legtöbb
szavazatott kapott rövidfilm közönségdíjban részesül.
Eredményhirdetés: 2015. október 15.

DÍJAK
Kategóriagyőztesek: online áruházban levásárolható ajándékutalvány 700 EUR értékben
Közönségdíjas: online áruházban levásárolható ajándékutalvány 500 EUR értékben

TANÚSÁGTÉTEL
Nem szeretnél filmet forgatni, de azért elmondanád a véleményedet a fenti kérdésekről?
Küldd el az üzenetedet videó formájában és mi biztosítjuk, hogy hangod eljusson azokhoz,
akiknek a döntés a kezében van!
A videóüzenetek maximum 30 másodpercesek lehetnek.

HATÁRIDŐ
2015. szeptember 15.
A legjobb rövidfilmeket döntéshozók előtt és egyéb rendezvényeken mutatjuk be! A
videóüzenetekből egy filmkollázs készül.
Korábbi győztes filmek és bővebb információ a versenyről, a jelentkezés feltételei és
jelentkezési lap: www.greengofest.eu
__________________________________________________________
További információk:
A március 27-én induló „Stop-mad-mining” kampány 13 civil partner részvételével valósul
meg Európa szerte, célja az etikus fogyasztás és nyersanyag-kitermelés előmozdítása a
fogyasztók, cégek és politikai döntéshozók támogatásával, valamint a nyersanyagfelhasználás csökkentése és a fosszilis energiahordozók használatának kiváltása. A kampány
egyik alapvetése, hogy bármilyen fogyasztói, politikai és üzleti döntésnek teljes mértékben
figyelembe kell vennie az emberi jogi és környezeti vonatkozásokat az erőforrás-használat
minden szakaszában. A kampányban Magyarországon a CEEweb a Biológiai Sokféleségért
egyesület és a Védegylet vesz részt. Bővebb információ: www.stop-mad-mining.org
Kapcsolattartó: Zólyomi Ágnes +36-30-347-37-97

A rövidfilmverseny az Európai Unió támogatásával valósul meg. A
felhívás tartalma a CEEweb kizárólagos felelőssége, a beérkezett
rövidfilmek és videóüzenetek tartalma a készítőik kizárólagos felelőssége,
amelyek nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió véleményét.

