My děti nesázíme stromy, protože chceme být lesníky,
ale protože musíme něco udělat pro naši budoucnost.

Spolupráce a pomoc je velmi jednoduchá.

Melik, 11 let
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Jeden komár nezmůže nic proti nosorožci, ale tisíc
komárů ho může přivést k tomu, že změní svůj směr.

�
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Jule, 13 let
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Proč chtějí dospělí stlačovat CO2 do země? Už miliony let
akumulují stromy CO2 . Raději se soustřeďme na sázení
stromů. Alina, 11 let
Když budou děti po celém světě sázet stromy, budeme
jedna velká světová rodina. To nás učiní silnými! Felix,
12 let

Přihlas se na naší webové stránce na jednu z našich
akademií ve Tvé blízkosti.
Pořádejte s námi akademii pro děti ve Vašem městě.
Staňte se kmotrem jednoho velvyslance za klimatickou spravedlnost přispěním 25€ měsíčně.
Darujte stromy! Za 10€ zasadíme 10 stromů s
partnerskými organizacemi v Namíbiji, Kostarice, v
Kongu, v Ekvádoru a Malajsii. Obdržíte od nás doklad o svém příspěvku, který je odečitatelný z daní
a písemné osvědčení, v němž je napsáno, kde byly
stromy vysazeny.
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My děti jsme napsaly knihu „Baum für Baum“ (Strom za
stromem). Zde se dozvíte vše o naší práci.

Wangari Maathai, Peace Nobel Price Laureate, supports 12-year-old Eugene from Haiti.
Eugene and her friends will plant 1 million trees in every country of the world.
You too can join the children on their quest for climate justice.
Visit www.plant-for-the-planet.org

Maiken (Botswana) a
Eugene (Haiti) a
Wangari Maathai (Keňa) monacký kníže Albert

www.plant-for-the-planet.org
Kontakt:
Plant-for-the-Planet Foundation
Lindemannstr. 13
82327 Tutzing, Německo
info@plant-for-the-planet.org
Tel.: +49 (0)8808 9345

9. prosince 2009 před
Kancléřstvím v Berlíně
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Darovací konto:
Plant-for-the-Planet
Číslo konta 212 0000 212
BLZ 251 205 10 Sozialbank
BIC BFSWDE33HAN
IBAN DE12 2512 0510 212 0000 212

TEĎ ZACHRAŇUJEME
SVĚT MY DĚTI.
Školní iniciativa, která vyzývá k právu na
klima.

My děti chceme také nějakou budoucnost.
Budoucnost představuje pro mnoho dospělých 20
nebo 30 let, pro nás děti je to ale 80 nebo 90 let. Zda
se mořská hladina zvedne o 1, 2 nebo 3 metry je pro
mnohé starší pouze akademickou otázkou. Pro nás děti
je to ale otázka přežití. Max, 12 let

Jako světová rodina sázíme stromy pro
právo na klima.

My děti informujeme v našich akademiích o klimatické
krizi, spravedlivém rozdělování a světoobčanství
a vzděláváme další děti k postům velvyslanců za
právo na klima. Ukazujeme, že každý může převzít
zodpovědnost a aktivně se podílet na utváření budoucnosti – a to tím, že organizujeme sázecí párty,
přednášíme a podněcujeme ostatní ke spolupráci.

Pouhé řečnění tání ledovců nezastaví.
Školní iniciativa Plant-for-the-Planet (Sázej-pro-planetu)
vznikla v roce 2007 a svůj původ má v jedné domácí
úloze o klimatické krizi, tehdy devítiletého Felixe. Ten v
rámci svojí rešerše narazil na jméno Wangari Maathai,
keňské aktivistky a nositelky Nobelovy ceny míru, která
se zabývá životním prostředím a za 30 let dokázala
zasadit 30 milionů stromů. Na konci svého referátu přišel
Felix s nápadem, že by děti v každé zemi mohly vysadit
jeden milion stromů.
My děti chceme společně ukázat, že každý člověk může
něco udělat a že můžeme řešit globální problémy jako
světová rodina.
Jeden strom váže ročně zhruba 10kg CO2, během
celého svého života je to pak ca. 3t CO2. Každý strom je
pro nás zároveň symbolem práva na klima.

Akademie Plant-for-the-Planet (Sázej-proplanetu).

Není spravedlivé, že nejvíce trpí oteplováním klimatu
lidé v zemích, které se nejméně podílí na produkci CO2.
Jeden Američan vypustí každý rok do atmosféry 20t
CO2, Evropan 10t, Číňan 4t a Afričan méně než 0,5t.
Průměrně to jsou 4t na každého člověka na zemi ročně.
Aby nedošlo k oteplení většímu než o 2° C, musíme my
lidé do roku 2050 vyprodukovat pouze 600 miliard tun
CO2.
My děti požadujeme:
1. Uhlík patří do muzea. Technologie pro budoucnost
bez CO2 jsou k dispozici už dávno.
2. 600 mld. t CO2 rozdělte mezi všechny rovnou
měrou. To je 1,5 t CO2 na člověka za rok. Kdo chce
víc, musí platit.
3. Zasaďte miliardy stromů jako dodatečná úložiště
uhlíku.

20. srpna 2009, Jižní Korea „Každý, kdo chce ve své zemi zasadit milion stromů, ať přijde na pódium!“

Nadace Plant-for-the-Planet (Sázej-proplanetu).
V naší nadaci máme my děti hlavní slovo: rada dětí
rozhoduje a dospělí nás podporují. Jsme aktivní po
celém světě – zapojeny jsou děti z více než sedmdesáti zemí světa. Do roku 2020 chceme v našich
20 000 akademiích vzdělat milion velvyslanců pro
právo na klima. Jako velká síť světoobčanů toho
společně můžeme dosáhnout!

Společně plánovat a sázet!

