8. maj 2014
SPOROČILO ZA JAVNOST
Največja prostovoljska čistilna akcija Sredozemlja
Desettisoči prostovoljci iz treh kontinentov in obal celotnega Sredozemlja se
bodo 10. in 11. maja 2014 zbrali in v unikatnem projektu Let’s Do It
Mediterranean! skupaj čistili obale, otoke in morje v večini obmorskih držav.
Projektu se je z Ekologi brez meja na čelu pridružila tudi Slovenija, kjer bo v
soboto, 10. maja 2014 od 9. ure dalje, na slovenski obali potekal dogodek
Modri sprehod po obali.
Sredozemlje je ena od najbolj turističnih regij na svetu in ker onesnaženje ne pozna
meja, se okoljski problemi bolj kot kadarkoli prej neposredno širijo po celi regiji. Let’s Do
It Mediterranean! je projekt s ciljem izpostavitve onesnaženosti Sredozemskega morja in
motiviranja skupnosti, da skupaj aktivneje pristopijo k izboljševanju stanja morja. Študije
namreč kažejo, da je onesnaženost zelo visoka, količina prisotnih plastičnih odpadkov pa
že kritična, saj je v nekaterih predelih prostornina mikroplastike v vodi celo višja od
prostornine planktona. Ta vikend pa ne bo čistilo le celotno Sredozemlje, ampak tudi
celinska Evropa in sicer pod projektom Let’s Clean Up Europe!. Za dobro našega
skupnega okolja moramo sodelovati vsi, zato organizatorji k sodelovanju vabijo vse — in
vas spodbujajo, da ta vikend podprete projekt s prostovoljsko udeležbo na kateri izmed
čistilnih akcij širom Sredozemlja in Evrope.
V Sloveniji Ekologi brez meja v sodelovanju z društvom Eco vitae, Inštitutom za
vodarstvo in Inštitutom za vode na ta dan, 10. maja 2014 s pričetkom ob 9. uri,
organizirajo lahkoten Modri sprehod po obali. Udeležence bodo razdelili v manjše
skupine in prehodili nekaj zanimivejših odsekov obale ter jih posneli. Iz posnetkov bodo
na koncu sestavili skupni video, ki bo služil za primerjavo stanja v jeseni, ko so plaže
polne smeti. Preizkusili pa bodo tudi nov postopek popisa, ki zdaj velja za celo Evropo in
bo pripomogel k boljšemu razumevanju dinamike morskih odpadkov. Dan bodo zaključili
ob pijači in klepetu v Belvederu, kjer bosta na kratko predstavljena tudi oba projekta, ki
potekata po Evropi in Mediteranu. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja in s podporo fundacije Anna Lindh ter
Union for the Mediterranean.
Lepo vabljeni, da se pridružite! Za lažjo koordinacijo pa organizatorji prosijo, da se čim
prej prijavite po e-mailu: info@ocistimo.si.
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