Tlačová správa

Podporujeme amerických ochranárov a ochranárky



 Bratislava, 17. marca 2017

24 slovenských ochranárov a ochranárok, členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu, poslalo list svojim priateľom a priateľkám do USA. V liste o. i. vyjadrujú svoje znepokojenie z aktuálneho vývoja v ich krajine spôsobeného tým, že v minuloročných prezidentských voľbách bol do čela Spojených štátov zvolený človek, ktorý je okrem iného otvoreným nepriateľom ochrany životného prostredia, spochybňujúcim aj také evidentné hrozby, akou sú globálna zmena klímy či znečistenie podzemných vôd. Podobne negatívny sa ukazuje byť aj jeho postoj k vede, médiám, ľudskoprávnym, charitatívnym a iným mimovládnym organizáciám, skrátka k nositeľom a nositeľkám tvorivosti, solidarity, nezávislosti, pozitívneho aktivizmu a kritického myslenia.
Ako sa ďalej uvádza v liste: „Až príliš sme si zvykli na to, že Vy podporujte nás: nielen počas oboch svetových vojen v 20. storočí, ako aj za éry komunizmu, za vlády autoritatívneho premiéra Vladimíra Mečiara, pri odhaľovaní rôznych káuz a pod. Bez ohľadu na to, kto bol momentálne u nás pri moci. Ale aj pri podpore nezávislého tretieho sektora na Slovensku… Teraz sme na rade my, aby sme aspoň takto, verbálne, morálne a symbolicky podporili Vás. Aj vďaka tomu, že sme za svojho života zažili rôzne režimy i tragické historické udalosti – za všetky spomeňme aspoň sovietsku okupáciu v auguste 1968 a nasledujúcich 21 rokov tzv. normalizácie, deformujúcej ľudské charaktery i okolité prostredie – vieme si živo predstaviť, ako ťažko znášate to, čo sa od posledných volieb odohráva vo Vašej krajine.“
Poznajúc nezlomný entuziazmus, odhodlanie, vynachádzavosť a činorodosť svojich amerických kolegov a kolegýň vyjadrujú ich slovenskí kolegovia presvedčenie o tom, že sa len tak ľahko nevzdajú a ubezpečujú ich, že sú a budú s nimi solidárni, podobne, ako boli a oni solidárni s ochranármi na Slovensku. 

Viac info: Mikuláš Huba (zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu): mikulas.huba2@gmail.com, 0904 007 782


Príloha: List + menný zoznam jeho signatárov a signatárok


