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Kreatív versenyek a fenntartható mezőgazdaságért
és a természetvédelemért
Budapest, 2014.10.27. – A 20 éves CEEweb a Biológiai Sokféleségért két kreatív versennyel
is fel kívánja hívni a figyelmet a természet és a fenntartható mezőgazdaság fontosságára. A
felhívások a 2014-es a családi gazdálkodások nemzetközi évét, illetve a természet – köztük az
Európát átfogó Natura 2000-es természetvédelmi hálózat – védelmének fontosságát kívánja
népszerűsíteni.
Az idén második alkalommal megrendezett nemzetközi Vadulj! fotóverseny két kategóriában,
Tájképek a vadonban és Vadon élő fajok, keresi a mesterműveket. A hét nyelven is kihirdetett
versenyt az egyesület több, nagyobb partner és szervezet (pl. IUCN, Nimfea Természetvédelmi
Egyesület) együttműködésében valósítja meg, akik további díjakat kínálnak a jelentkezőknek –
többek közt a fenntartható tájhasználatról.
Az idén már negyedszer meghirdetett nemzetközi Green-Go rövidfilmverseny szintén a
fenntartható mezőgazdaságra fókuszál, míg két másik kategória a természet értékeit és
szolgáltatásait, valamint a klímaváltozás elleni harcot veszi górcső alá. A pályázatra olyan 60
másodperces, vagy maximum 4 perces kisfilmeket várnak, amik viccesen, meghökkentően,
vagy kampányfilmszerűen tárják a nagyközönség elé a fenntarthatósági és természetvédelmi
témákat.
„Már négy éve rendez a CEEweb hasonló versenyeket, mert ezek teret adnak a kreatív
gondolkodásnak és az interaktivitásnak, miközben elgondolkodtatják az embereket a témák
fontosságáról. Utánanéznek, tanulnak róluk, sőt még meg is változtathatják a szemléletüket és
viselkedésüket. Idáig több száz ezer embert értünk el a versenyeinkkel és reméljük ebből jó
páran ma már tudatosabban élnek” – mondta Zmeskál Zoltán, a CEEweb kreatív menedzsere.
„Habár a legújabb EU-s barométer szerint, a természet védelme az uniós polgárok 95%-nak
fontos, mégis rohamosan romló tendenciát látunk – pl. az európai fajok ¼-ét a kihalás
fenyegeti. Így nagy jelentősége van ezeknek a pályázatoknak, mind a résztvevők, mind a
befogadó közönség részéről. Fontos, hogy minél többen értsék meg a természet megőrzésének
jelentőségét és tegyenek is érte” – jelentette ki Zólyomi Ágnes, a CEEweb főtitkára.
A versenyek az Európai Bizottság támogatásával valósulnak meg, és elérhetőek a ceeweb.org
honlapon.
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