Európai filmpremier
a Biológiai Sokféleség Világnapja alkalmából
Az élővilág sokszínűségének megőrzésére hívja fel a széles nyilvánosság figyelmét
a Biológiai Sokféleség Világnapja minden évben. A világ számos országához
hasonlóan hazánk is különböző programokkal, ünnepségekkel, filmvetítésekkel,
ismeretterjesztő és gyermekrendezvényekkel igyekszik ráirányítani az emberek
figyelmét a körülöttünk lévő élővilág védelmére. Idén a Vidékfejlesztési
Minisztérium egy témába vágó filmet, „Az Élet hívó szava”című alkotást mutat be
ebből az alkalomból. Az esemény egyben európai premier is, a filmvetítést Dr.
Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár és Greg Dorey brit nagykövet nyitja
meg.
Az ENSZ az Erdők Világévének nyilvánította a 2011-es esztendőt, emellett idén
megkezdődött a Biológiai Sokféleség Évtizede, ami a remények szerint elősegíti,
hogy a következő tíz évben minél hatékonyabban és szélesebb körben valósuljanak
meg az élővilág sokszínűségének megőrzése érdekében kitűzött célok. Ilyen
például, hogy 2020-ra az emberek tisztában legyenek a biológiai sokféleség
fogalmával és azokkal a lépésekkel, amellyel mi magunk is elősegíthetjük az
élővilág sokszínűségének védelmét. A szárazföldi területek és az édesvizek, vizes
élőhelyek legalább 17%-át, a tengeri területeknek pedig a 10%-át védelemben kell
részesíteni. Az élővilág megőrzéséhez kötődő hagyományos tudást, ismereteket
pedig meg kell őrizni és tiszteletben tartani.
Ezeket a célokat hangsúlyozva készül egy európai filmpremierrel a Vidékfejlesztési
Minisztérium. Az Élet hívó szava az első olyan egész estés dokumentumfilm,
amely kizárólag a biológiai sokféleség válságáról szól, felvetve olyan megoldásokat
és kitörési pontokat is, melyek egyrészt szorosan összefüggenek mindennapi
életünkkel, életmódunkkal, fogyasztási szokásainkkal, másrészt nagyító alá veszik
az egész gazdasági rendszerünket irányító mozgatórugókat is. Monte Thompson
filmje egy amerikai civil szervezet kezdeményezéséből indult, és tavaly mutatták be
az
Egyesült
Államokban.
Az
alkotás
kutatókkal,
pszichológusokkal,
antropológusokkal és filozófusokkal készített beszélgetéseken keresztül mutatja be
a felelőtlen természetpusztítás okait, a jelenség mértékét és a fajkihalás lehetséges
következményeit.
A film aktualitását adja az is, hogy az Európai Bizottság a magyar EU elnökség ideje
alatt mutatta be az EU 2020 Biodiverzitás Stratégiáját, amelynek
megvalósításával az Európai Unió 2020-ra megállítaná a növény- és állatfajok
pusztulását a tagállamok területén. A Stratégia hangsúlyozza a kormányzatok
felelősségét abban, hogy a célkitűzéseket beépítsék a többi szakpolitikai
stratégiába, továbbá kiemeli a civil szervezetek óriási szerepét ezen a téren is a
társadalmi tudatformálásban.
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