Hnutí Duha poškozuje ochránce přírody!
Hnutí Duha a jí podobné organizace poškozuje české ochránce přírody. Svými extrémními
akcemi typu přivazování se ke stromům zesměšňují sebe i všechny tzv. ekologické
organizace. A nejen to, přímo poškozují pověst všech poctivých ochránců přírody, kteří se
opravdu snaží přírodu aktivně chránit.
Ochránci přírody již tak mají v současnosti celkem špatnou pověst. A proč? Zejména kvůli
různým aktivitám co dlouhodobě vyvíjí Hnutí Duha, Greenpeace apod. Lidé nás všechny
„ekology“ házejí do jednoho pytle, nerozlišují poctivé pracovité ochránce přírody od
extremistických ekologických aktivistů. A média tomu nepomáhají, ty většinou všechny
označují také jen jako „ekology“.
Jaký bude výsledek současné akce organizované Hnutím Duha na Šumavě? Mezi veřejností
tato akce jistě nemá moc velkou podporu, takže většinou se vyostří jejich vztah k
„ekologickým“ organizacím, k ochráncům přírody – a to určitě jak nestátním, tak i státním.
Prostě lidé si řeknou: „ekologové, to jsou všechno jedna banda, to jediné co umí se přivazovat
ke stromům…“ a podobně. Ono už takovou pověst máme tak trochu i v současnosti, bohužel.
Ale co nás hlavně štve, a proč jsme se rozhodli napsat tento svůj negativní názor: Myslíme, že
patříme mezi ty aktivnější ochránce přírody, kteří se opravdu snaží v krajině něco dělat. A
takových lidí jako my je jistě spousta. Snažíme se jednat s vlastníky pozemků, vyjednávat
souhlasy s různými opatřeními na ochranu biotopů a druhů. Takže až přijdeme k nim teď
znovu a budeme se snažit něco domluvit, může se stát, že se s námi nebudou chtít vůbec
bavit, protože jsme ti „pitomí ekologové co se poutají ke stromům“. Snadno se tedy může stát,
že nepřesvědčíme vlastníky o potřebě kosení louky kvůli mizejícím orchidejím či vybudování
tůně pro kriticky ohroženého čolka. Hnutí Duha a jim podobné to nezajímá, ti s veřejností
nejednají a tudíž jí nepotřebují, péči o biotopy a druhy v krajině většinou neprovádějí. To
jediné na co se zmůžou jsou násilné protestní akce typu poutání se ke stromům na Šumavě.
Nejde vůbec o to, zda se na Šumavě má či nemá někde kácet, jde o způsob jednání. Není
možné se snažit o prosazování svých zájmů poutáním se ke stromům, násilnými blokádami a
podobnými extrémními aktivitami. Existují zákonné možnosti jak vstoupit do jednání o
kácení, popř. nenásilné protesty. Vždy je potřeba se snažit na věcech s dotčenými stranami
domluvit, ne je řešit radikálně. Z vlastní zkušenosti víme, že s většinou lidí a organizacemi se
jednat dá, chce to jen mít vůli. Neznáme přesně aktuální situaci v NP Šumava, takže se
nechceme vyjadřovat k tomu, zda jednat šlo či nikoli, zda se mělo kácet či nikoli.
Dost nás zklamal Mojmír Vlašín. Vždy jsme ho uznávali jako dobrého ochránce přírody a
odborníka biologa. Poté co se stal vůdcem extremistů co se přivazují ke stromům, v našich
očích hodně poklesnul…
Na závěr bychom chtěli vyzvat všechny organizace (nestátní i státní), co se zabývají aktivní
ochranou přírody, aby se veřejně distancovali od všech aktivit co na Šumavě v současnosti
provádí Hnutí Duha a další lidé a organizace. Jen taková je možnost jak ukázat, že všichni
nepatříme do stejného pytle a bohužel i mezi námi tzv. „ekology“ jsou sem tam nějaké
extrémní organizace, které my ostatní nepodporujeme. Na úplný závěr bychom navrhovali
všem ochráncům přírody, aby s Hnutím Duha nespolupracovali a nijak je nepodporovali,
dokud nezačnou dělat opravdovou ochranu přírody.
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