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V roce 2015 schválily všechny členské země OSN tzv. Cíle
udržitelného rozvoje, které mají do roku 2030 zajistit
společenskou, ekologickou, ekonomickou udržitelnost,
planetární mír a partnerství.
Tématem Fóra bude, nakolik se nám daří zastavit procesy,
které ohrožují samotnou existenci lidské civilizace a mnoho dalších forem života na Zemi. Jde především o problém
klimatické změny, nárůstu nerovností a zajištění míru.

UDRŽITELNÁ
EVROPA
PR KAŽDÉHO

Podpořeno z prostředků EU

Promítání dokumentů zajišťuje KineDOK

PROGRAM FÓRA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

/ PÁTEK 2. 11.

HOTEL OLŠANKA

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

17.00 – 17.30

Úvodní slovo

17.30 – 19.00

Panelová diskuse: Problém růstu nerovností v době změny klimatu
Hosté: Ivan Rynda – sociální a kulturní ekolog / Pavel Barša – politolog / Apolena Rychlíková – novinářka a dokumentaristka / moderuje Tomáš Tožička

19.30 – 22.00

KineDok projekce: Děkujeme za déšť
Thank you for the rain – dokumentární, Norsko / Keňa / Velká Británie, 2017, 90 min

PROGRAM FÓRA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

/ SOBOTA 3. 11.

HOTEL OLŠANKA

SÁL PRAHA

10.00 – 11.30

13.00 – 14.30

SÁL PLZEŇ

Workshop Hra s nulovým součtem

Workshop Skvrny na banánech

NESEHNUTÍ – Lektoři: Hana Zoor Svačinková / Martin Jestřábek

Lektorka: Barbora Trojak

SÁL OSTRAVA

Workshop České zbraně v rukou diktátorů
NESEHNUTÍ – Lektoři: Hana Zoor Svačinková / Peter Tkáč

Workshop Nenásilná komunikace a komunikace
konfliktních témat osobně i skrze média
14.30 – 16.00

Workshop Změny klimatu, občanské aktivity
a globální hnutí za klimatickou spravedlnost
LIMITY JSME MY – Lektorka: Kristina Klosová

16.00 – 17.30

Panelová diskuze: Udržitelný rozvoj nebo řízená
civilizační sebevražda?

VOXPOT – Lektoři: Adam Čajka / Vojtěch Boháč

Kreativní workshopy
pro děti
DIVOSVĚT
Přijďte i s dětmi, postaráme se o ně na kreativních
workshopech Divosvět, abyste
se mohli v klidu zúčastnit
workshopů a diskusí.

Hosté: Václav Bělohradský – filozof / Daniel Vondrouš – ekolog
– Zelený kruh / Ilona Švihlíková – ekonomka / Anna Kárníková
– expertka na udržitelný rozvoj / moderuje Tomáš Tožička

17.30 – 20.00

East Silver projekce: Poslední lovci ledu
The Last Ice Hunters – dokumentární, Slovinsko, 2017, 72 min

Program se může změnit, sledujte aktuální program na Facebooku
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Workshop Nenásilná komunikace a komunikace konfliktních témat
osobně i skrze média
VOXPOT – Lektoři: Adam Čajka / Vojtěch Boháč
Jak komunikovat problematická témata a zároveň udržet debatu konstruktivní? Adam
Čajka představí koncept nenásilné komunikace a komunikace problematických témat na
osobní úrovni a Vojtěch Boháč přidá zkušenost s používáním některých technik zvládnutí
konfliktních témat při komunikaci skrze média.

Workshop Skvrny na banánech
Lektorka: Barbora Trojak

Workshop Hra s nulovým součtem
NESEHNUTÍ – Lektoři: Hana Zoor Svačinková / Martin Jestřábek
Program prozkoumává na konkrétních příkladech širší souvislosti válečných konfliktů, to, jaké mají dopady na svět a na skupiny
lidí, které jsou do nich zapojeny. Otevírá otázky, k čemu válka
slouží a kdo slouží v její prospěch. Jak souvisíme s konflikty na
jiných kontinentech? Co utváří naše představy o závažnosti násilných konfliktů? A dokáže naše společnost řešit konflikty jinak
než silou?

Workshop Změny klimatu, občanské aktivity a globální hnutí za klimatickou spravedlnost
LIMITY JSME MY – Lektorka: Kristina Klosová
Změny klimatu představují vážné ohrožení pro budoucnost naší civilizace a již dnes přispívají k prohlubování příčin chudoby, nerovností,
hladu a válek. Nemá-li oteplení planety překročit bezpečnou hranici,
musí podle vědců víc než 80 % všech známých zásob uhlí, ropy a plynu zůstat pod zemí. Fosilní průmysl od amerických ropných korporací
po české uhlobarony je ale plánuje vytěžit a spálit. Jak mu v tom
zabránit a včas prosadit férový přechod k bezuhlíkové ekonomice?
Jakých metod využívá globální hnutí za klimatickou spravedlnost
a jak může každý z nás přispět k řešení? A jakou roli hraje v úsilí o klimatickou spravedlnost občanská neposlušnost?

Banány jsou nejoblíbenější ovoce na světě.
Podle statistik je totiž spolu s pomeranči
a jablky (které se však narozdíl od banánů
přidávají také do džusů, moštů a dalších výrobků) jejich celosvětová spotřeba vůbec nejvyšší. Málokdo však ví, že banány mají svou
odvrácenou tvář. Po bavlníku jsou chemicky
nejošetřovanější plodinou na světě, mzdy na
banánových plantážích jen stěží pokrývají
náklady na základní životní potřeby a porušování lidských práv je tu na denním pořádku. Spotřebitelé v zemích globálního severu
jsou pak dlouhodobě zvyklí, že banány stojí
dokonce méně než lokální jablka, a platit víc
za ovoce - byť tropické! - se jim nechce.
Během workshopu si na konkrétních příbězích ukážeme, co se za produkcí banánů
skrývá, a jakou moc změnit banánový byznys
k lepšímu mají nejen supermarkety, ale také
spotřebitelé. Vysvětlíme si, jak fungují certifikace a jakou výhodu oproti ostatním skýtá
modrozelená známka Fairtrade.
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Worskhopy pro děti
DIVOSVĚT
Kreativní dílna, během které se s dětmi propojíme s tématy cílů udržitelného rozvoje. Vyzkoušet si mohou řízenou meditaci na téma některých z cílů. Naučí se jednoduchou mantru vyjadřující poděkování a naději. Budou mít možnost zahrát si na jednoduché hudební nástroje
a zacvičit si krátký jógový příběh. Dále se budou vyrábět mandaly a společná tematická koláž.
Děti si mohou zahrát i deskové hry na procvičení intuice ve spojení s tématy Fóra.

Workshop České zbraně v rukou diktátorů
NESEHNUTÍ – Lektoři: Hana Zoor Svačinková / Martin Jestřábek
Víte, kam putují české zbraně? Jak tzv. demokratický svět přispívá k porušování lidských práv
či k rozdmýchávání ozbrojených konfliktů? Během workshopu budou představeny nejvýznamnější kauzy vývozů českých zbraní za posledních několik let. Obchod se zbraněmi není obchod
jako jakýkoliv jiný, proto jsou vůči němu nastavené přísné regulace. Jsou však dodržovány?

IMDB
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KineDok projekce: Děkujeme za déšť
Norsko / Keňa / Velká Británie, 2017, 90 min
Když před pěti lety vzal poprvé do ruky kameru
sympatický keňský farmář Kisilu, aby začal dokumentovat život své rodiny a okolní vesnice, nebylo možné
očekávat, jak silný příběh z jeho vyprávění vzejde.
Podmanivý příběh odhodlání, pokory a tvrdé práce.
Ale také příběh boje proti klimatické změně. Když
jednoho dne jeho domov zasáhne zničující bouře,
Kisulu se rozhodne vyzvat lidi ve své komunitě k akci.
Ta ho zavede až na samý vrchol politické debaty.
Snímek Děkujeme za déšť je výpovědí věčného optimisty, který však v boji o zelenější svět otestuje vlastí
limity i překážky systému, ve kterém žijeme.
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East Silver projekce: Poslední lovci
ledu
Dokumentární, Slovinsko, 2017, 72 min
20 000 kilometrové pobřeží východního Grónska obývá jen 3 000 lidí. Je to jedno z nejméně
obydlených míst naší planety. V tomto prostředí
žijí nejunikátnější kultury lovců světa. Hodně
se tu ale změnilo a výdobytky moderního světa
dorazily až sem. Avšak kořeny této kultury sahají
hluboko a jsou stále silné. I když jsou lovci pilířem
společnosti, jejich status ekonomické základny
společnosti je vážně podkopáván.

