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Pomozte prosadit 
Velkou výzvu – moderní 
zelenou ekonomiku

Hnutí DUHA spustilo iniciativu Velká 
výzva: chceme přimět poslance, aby po 
vzoru Velké Británie schválili nový zákon, 
který stanoví závazné tempo snižování 
emisí – o 2 % ročně, rok po roku, krok po 
kroku. Rozhýbe tak investice do moder-
ních, zelených řešení, jako je zateplování 
domů, čistá energie či pohodlná veřejná 
doprava, místní potraviny nebo snadná 
recyklace. 

Nový zákon posílí ekonomiku a sníží účty 
rodinám, zajistí zdravější život pro každé-
ho, osvobodí Česko od silné závislosti na 
dovozu paliv a hlavně: srazí náš příspě-
vek ke globálnímu znečištění.

Víte, že?
Česko loni každý den utrácelo  Î
246 milionů korun jenom za dovoz 
ropy.
Se 14 tunami na obyvatele a rok  Î
patříme k evropským rekordmanům 
v exhalacích skleníkových plynů. 
Například v Indii jsou to necelé dvě 
tuny a v Keni 300 kilogramů.
Možnosti zateplování českých domů  Î
a vytápění zelenými, obnovitelnými 
zdroji energie jsou větší než kom-
pletní spotřeba uhlí a plynu k výrobě 
tepla.
66 % české veřejnosti podporuje  Î
nový zákon, který stanoví závazný 
rozvrh snižování emisí.
Ve Velké Británii už podobný zákon  Î
přijali a shodli se na něm hlavní 
politické strany i průmyslníci. Nejde 
tedy o žádný divoký nápad.

O co jde před letošními 
volbami?
Některé politické strany se na zákon 
tváří poměrně vstřícně nebo ho dokon-
ce již zařadili do svých programů. Roz-
hodovat se o něm bude po volbách. 
Proto je potřeba, aby politici během 
kampaně slyšeli, že jej lidé chtějí.

Co můžete politikům říkat?
Ptejte se, zda po volbách podpoří nový 
zákon podle britského vzoru, který roz-
hýbe zelenou ekonomiku a sníží emise 
– a co udělají pro jeho prosazení.

Jak můžete reagovat na 
odpovědi politiků?

Politici z ČSSD vám možná odpoví,  Î
že zákon podporují. Ptejte se tedy, 
zda budou počítat se snížením emisí 
o 80 %, jak vyplývá z vědeckých 
propočtů, a nikoli o pouhých 50 %, 
s čímž počítá jejich program.
Možná vám politik odpoví, že návrh  Î
takového zákona již v parlamen-
tu byl. Má pravdu. Ale vás přece 
zajímá, zda jej budou prosazovat 
i nadále. 
Politik vám může říct, že chce naříze- Î
ní zákona splnit jadernými reaktory. 
Odpovězte, že existují lepší a levnější 
řešení (zateplování domů, solární 
kolektory a další), která pou-
žívají domácí palivo (a nikoli 
jaderné články dovážené 
z Ruska). Otázka ale nezní, 
čím bude zákon plnit, nýbrž 
zda jej vůbec podpoří.

Více informací najdete na 
www.velkavyzva.cz.
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