Wielka mobilizacja dla Puszczy Białowieskiej
5 lipca, podczas szczytu UNESCO w Krakowie będą się ważyć losy Puszczy Białowieskiej. Do
Krakowa na Szczyt UNESCO zjadą się delegaci ze 190 krajów. To właśnie oni mogą powstrzymać
wycinkę Puszczy jednoznacznie zobowiązując polski rząd do należytej ochrony jedynego w Polsce
przyrodniczego Obiektu Światowego Dziedzictwa. Wystarczy, że przyjmą przygotowany już w
czerwcu projekt decyzji w sprawie Puszczy, która jasno opowiada się za ochroną tego wyjątkowego
miejsca.
5 lipca, podczas szczytu UNESCO w Krakowie będą się ważyć losy Puszczy Białowieskiej. Do
Krakowa na Szczyt UNESCO zjadą się delegaci ze 190 krajów. To właśnie oni mogą
powstrzymać wycinkę Puszczy jednoznacznie zobowiązując polski rząd do należytej ochrony
jedynego w Polsce przyrodniczego Obiektu Światowego Dziedzictwa. Wystarczy, że przyjmą
przygotowany już w czerwcu projekt decyzji w sprawie Puszczy, która jasno opowiada się za
ochroną tego wyjątkowego miejsca.
http://puszcza.pracownia.org.pl/aktualnosci/161-dzialania-szyszki-pod-lupa-ekspertow-unes
co
Dzień przed głosowaniem, 4 lipca od godz. 16 przed Centrum Kongresowym ICE pokażemy
UNESCO, że polskie społeczeństwo ceni Puszczę Białowieską i chce jej należytej ochrony.
Przygotowaliśmy specjalne wydarzenie, w którym udział wezmą Adam Wajrak, naukowcy i lokalni
mieszkańcy. Dla Puszczy i jej miłośników zaśpiewa Grzegorz Turnau.
Puszcza Białowieska to jedno z ostatnich miejsc na świecie, gdzie nieprzerwanie od tysięcy lat trwają
naturalne procesy przyrodnicze – to właśnie tą wyjątkowość chroni UNESCO. Masowa wycinka
drzew, którą prowadzą Lasy Państwowe za zgodą polskiego rządu, jest dla przyrody Puszczy
zabójcza i może doprowadzić do skreślenia Puszczy z prestiżowej listy światowego dziedzictwa
UNESCO. Tylko w zeszłym roku wycięto 50 tysięcy drzew, do końca kwietnia 2017 – już 30 tysięcy.
Ok 40% wycinek przeprowadzono w strefach, w których polska zobowiązała się przed UNESCO nie
prowadzić żadnych cięć i chronić naturalne procesy przyrodnicze. Według danych Lasów
Państwowych 80% wycinki przeprowadzono w celach komercyjnych. Nasza wspólna Puszcza
Białowieska, obiekt światowego dziedzictwa UNESCO, przerabiana jest na deski dla zysków Lasów
Państwowych. To skandal na międzynarodową skalę.
Prosimy Was o obecność na miejscu. Im więcej nas będzie, tym wyraźniejszy będzie sygnał, że
wycinka Puszczy musi zostać zatrzymana. Potrzebujemy także Waszej pomocy w technicznej i
logistycznej stronie tego przedsięwzięcia. Zgłoszenia przyjmujemy na adres: biuro@pracownia.org.pl
Jeżeli nie możecie przyjechać, prosimy Was o udostępnienie naszego wydarzenia na FB na swoich
profilach i poproszenie o to samo swoich znajomych
https://www.facebook.com/events/265329150612109/
Tutaj znajdziecie także inne pomysły, jak pomóc ratować Puszczę Białowieską.
http://puszcza.pracownia.org.pl/dzialaj-dla-puszczy
Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w Krakowie!
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