
Greenpeace ČR je národní pobočkou
mezinárodní ekologické organizace

Greenpeace. V současné chvíli má 10 stálých
zaměstnanců a více než 11 tisíc příznivců, kteří
práci Greenpeace finančně podporují.
Greenpeace se zabývá výlučně ochranou
přírody a životního prostředí. 
V roce 2000 jsme v České republice vedli
celkem čtyři kampaně: proti vypouštění
geneticky manipulovaných organismů
do životního prostředí (genetická kampaň),
za ochranu klimatu před globálním
oteplováním (klimatická kampaň), za eliminaci
nebezpečných toxických látek (toxická
kampaň) a kampaň proti spuštění jaderné
elektrárny Temelín. Příležitostně se podílíme též
na velkých mezinárodních kampaních
Greenpeace, jako jsou například protesty proti
atomovým testům nebo ochrana pralesů
a velryb. 

Československá pobočka Greenpeace byla
založena v roce 1991. Zpočátku zde
Greenpeace podporovalo pouze několik stovek
nadšenců. Prakticky celá 90. léta byla pobočka
závislá na finančních příspěvcích od mateřské
organizace Greenpeace International. To se
nyní mění. V roce 1998 jsme přijali plán
k dosažení finanční soběstačnosti. Chceme
pro svou práci nadchnout tolik příznivců,
abychom již příští rok byli zcela finančně
nezávislí a nemuseli žádat o výpomoc
Greenpeace International.

Česká pobočka Greenpeace měla na konci roku 2000 celkem 10 stálých zaměstnanců a 11 129 platících
příznivců.

Výroční zpráva 2000

Počet příznivců, kteří finančně podporují
českou pobočku Greenpeace
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Pro svou práci chceme nadchnout tolik
příznivců, abychom již v roce 2002 byli zcela
finančně nezávislí na naší mateřské organizaci
Greenpeace International.
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JJaakk  pprraaccuujjee  GGrreeeennppeeaaccee??
Greenpeace je dnes nejznámější ekologickou organizací na světě.
V současné době má 2,5 milionu členů a národní pobočky a kanceláře v 39
zemích. Greenpeace není spojeno s žádnou politickou stranou a zabývá se
výlučně ochranou přírody a životního prostředí. Jakkoliv je Greenpeace
známé zejména svými přímými akcemi, zastává bezvýhradně a za všech
okolností princip nenásilí.

Pobočky Greenpeace v jednotlivých zemích se podílejí na velkých
mezinárodních kampaních a zároveň se soustře.ují na místní problémy.
Mezinárodní kampaně spolu s flotilou pěti lodí jsou koordinovány
ústředím Greenpeace International, které sídlí v Amsterdamu. Aby si
organizace uchovala svou nezávislost, nepřijímá peníze od vlád ani
průmyslu. Finanční prostředky Greenpeace pocházejí od jednotlivých
členů a z malé části též z grantů od nadací a prodeje reklamních předmětů,
jako jsou trička, tužky či nálepky.

OOcchhrraannaa  oocceeáánnůů  aa  vveellrryybb
I přes celosvětový
zákaz lovu velryb z
roku 1986 dvě
země (Japonsko a
Norsko) tyto
živočichy stále
loví. Japonci
ospravedlňují lov
velryb „vědeckými
důvody“, Norové
se zase odvolávají
na „tradici“. Obě
země v posledních

letech intenzivně lobbují u Mezinárodní velrybářské komise (IWC) a
dalších institucí, aby byl zákaz lovu velryb zrušen. V lednu 2000 aktivisté
Greenpeace bránili velrybářům v masakrování velryb v chráněné velrybí
rezervaci v jižních mořích kolem Antarktidy.

GGeenneettiicckkéé  mmaanniippuullaaccee
Greenpeace se
podařilo
mobilizovat stovky
tisíc spotřebitelů
po celém světě,
kteří odmítají
pojídat geneticky
manipulovanou
stravu. Organizace
dosáhla zákazu
pěstování
geneticky
manipulované sóji

v Brazílii, která je druhým největším exportérem této plodiny na světě.
Thajsko zakázalo jakékoliv další polní pokusy a pěstování GM plodin.
Greenpeace se též zasadilo o přijetí celosvětové dohody zvané Protokol o
biologické bezpečnosti (Biosafety Protocol). Dohoda byla přijata v lednu
2000 v kanadském Montrealu a zaručuje mj. právo jednotlivých zemí
odmítnout dovoz geneticky manipulovaných organismů na své území.

TTooxxiicckkéé  llááttkkyy
Greenpeace se významným způsobem
podílelo na přípravě celosvětové dohody o
eliminaci tzv. perzistentních organických látek
zvaných POPs. Cílem dohody, podepsané ve
Stockholmu, je zastavit produkci a užívání
jedovatých chlororganických látek, které se
samovolně přenášejí na velké vzdálenosti,
hromadí se v tělech živočichů a jen velmi
pomalu se rozpadají. Vlády více než 120 zemí
souhlasily, že začnou s eliminací 12
nejnebezpečnějších látek typu POPs, k nimž
patří například DDT, PCB a dioxiny.

JJaaddeerrnnáá  eenneerrggiiee
Rusko nabídlo
„řešení“, jak
sprovodit ze světa
vyhořelé palivo z
atomových
elektráren.
Smrtelně
nebezpečný
odpad, který je
třeba zabezpečit
na příštích 100 000
let, by se prý mohl
svézt do Ruska a
uložit v tajných
podzemních
atomových

střediscích Majak a Krasnojarsk. Právě tam ale dříve došlo k nejhorším
jaderným haváriím, při nichž tisíce lidí zemřelo a desítky tisíc byly
postiženy radioaktivitou. Greenpeace a další ruské organizace sebraly více
než 2,5 milionu podpisů pod petici požadující všelidové hlasování.
Ústřední volební komise však 600 tisíc podpisů neuznala pro formální
důvody a referendum (pro jehož vypsání je potřeba 2 miliony podpisů) se
nakonec nekonalo. Na snímku sedmiletý Ríša Bikbaer z obce
Hudajberdinsk (14 km od Majaku), který nemůže chodit do školy, protože
trpí ztrátou imunity kvůli radioaktivnímu zamoření.

OOcchhrraannaa  kklliimmaattuu
Projevy
klimatických změn
se dnes objevují po
celém světě. Tento
jev je způsoben
spalováním
fosilních paliv, jako
je uhlí a ropa.
Proto Greenpeace
vyzývá k ústupu
od fosilních paliv
směrem k čistým
zdrojům, jako je
například energie

slunce a větru. Změnu ale mohou uskutečnit jen velké nadnárodní ropné
koncerny jako například BP nebo Shell. V únoru 2000 Greenpeace rozbilo
tábor v nejsevernější oblasti Aljašky, aby protestovalo proti jednomu z
nejkontroverznějších projektů současnosti - těžbě ropy ze dna Arktického
oceánu.

OOcchhrraannaa  pprraalleessůů
Celých 80 procent
světových pralesů
již bylo vykáceno
nebo zničeno.
Polovina toho, co
zbývá, je nyní
akutně ohrožena.
Greenpeace proto
zahájilo velkou
kampaň na
záchranu
Amazonie. Avšak
své původní

pralesy bezohledně kácí i vyspělé země, jako je například Kanada.
Organizace se proto zaměřila na spotřebitele a snažila se je přesvědčit, aby
bojkotovali firmy, které původní deštné pralesy těží. Šest velkých
těžařských společností na základě tohoto tlaku slíbilo ukončit těžbu v
nedotčených oblastech západního pobřeží Kanady. V dubnu 2001 bylo
dosaženo historického vítězství - vláda kanadské Britské Kolumbie
vyhlásila moratorium na kácení v několika oblastech včetně Velkého
medvědího pralesa, o jehož záchranu usilovalo Greenpeace společně s
místními indiánskými kmeny již řadu let.
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TTooxxiicckkéé  llááttkkyy  aa  zzddrraavvíí

Díky dvouleté kampani Greenpeace došlo k odvozu toxických odpadů
obsahujících DDT, polychlorované bifenyly, kyanidy a dioxiny z ilegální
skládky v Milovicích. Některé odpady byly zlikvidovány, jiné uloženy na
zabezpečeném místě a na jejich likvidaci se čeká. Na podzim jsme se
úspěšně vrátili ke kampani proti hračkám z PVC. Významné obchodní
domy Kotva a TESCO díky naší kampani stáhli nebezpečné hračky z
měkčeného PVC určené pro nejmenší děti ze svých obchodů. Další
obchodní domy se zavázaly tyto hračky neprodávat. Ministerstvo
zdravotnictví připravilo vyhlášku, jež zakazuje prodávat hračky určené k
vkládání do úst pro děti do tří let, pokud jsou vyrobeny z měkčeného PVC
obsahujícího ftaláty. Vyhláška, kterou považujeme pouze za první krok k
zákazu všech hraček z měkčeného PVC, vstoupila v platnost v únoru 2001.

GGeenneettiicckkéé  mmaanniippuullaaccee

Zaměřili jsme se na výrobce a prodejce potravin a vyzvali je, aby
nenabízeli geneticky manipulované (GM) potraviny. Do konce roku 2000
se mnozí výrobci potravin (Unilever, Danone, Setuza, Vitana, Nutricia a
další) zavázali, že nebudou dodávat GM potraviny na český trh.
Supermarkety SPAR, Billa, Norma a Delvita se zavázaly GM potraviny
neprodávat. Další supermarkety (Hypernova, Albert, Globus a Penny
Market) pak oznámily, že výrobky jejich vlastní značky nebudou geneticky
manipulované. Těchto výsledků by se nepodařilo dosáhnout bez pomoci
veřejnosti. Tu jsme informovali o rizikách spojených s geneticky
manipulovanými organismy (GMO) a o tom, zda a jaké potraviny se v
České republice prodávají. Provedli jsme testování vybraných potravin a
vydali Průvodce spotřebitele - jediný informační materiál, který u
vytipovaných potravin naznačuje, zda jsou geneticky manipulované nebo
nikoli, a usnadňuje tak lidem výběr. Podíleli jsme se též na přijetí zákona o
GMO, který mj. obsahuje možnost aktivního zapojení veřejnosti do
procesu povolování GMO. K nelibosti biotechnologického průmyslu a
některých poslanců jsme prosadili označování GM potravin v souladu s
EU. Označování bude platit od počátku roku 2002.

OOcchhrraannaa
kklliimmaattuu
Věnovali jsme se podpoře
obnovitelných zdrojů
energie. Pokračovali jsme v
projektu „Slunce do škol“,
jehož cílem bylo
nainstalovat prvních 100
fotovoltaických elektráren
na střechy škol. Poté, co byl
námi iniciovaný program
oficiálně vyhlášen ministrem
životního prostředí (podzim
1999), zapracoval bohužel
úřednický šiml a projekt se
dostal do slepé uličky.
Udržet ho při životě a uvést
papírový příslib v realitu si
vyžádalo mnoho energie.
Abychom upozornili na
liknavý přístup úředníků,
nainstalovali jsme sami
první solární elektrárnu na
základní školu ve Zbraslavi.

TTeemmeellíínn

Snažili jsme poukázat na ekonomickou nevýhodnost spuštění jaderné
elektrárny Temelín. Česká republika má elektřiny nadbytek, přibližně 25 %
z vyrobené elektřiny jde na vývoz. Protože v Evropě je nadbytek elektřiny,
ČEZ ji vyváží pod cenou. Rozdíl platíme my všichni v cenách za elektřinu.
V průběhu naší kampaně jsme se dopátrali, že v roce 1994 došlo k
technologické chybě na jaderné části elektrárny. Ta by mohla mít vážné
důsledky pro jadernou bezpečnost. Na tuto skutečnost jsme upozornili
ČEZ, Státní úřad pro jadernou bezpečnost i vládu. Akcemi a mediální prací

jsme se snažili na tento
problém upozornit veřejnost.
Podali jsme trestní oznámení
na neznámého pachatele pro
podezření z obecného
ohrožení. Snímek je z
protestní akce před Státním
úřadem pro jadernou
bezpečnost (SÚJB): Proti
aktivistům, kteří se snažili
upozornit, že SÚJB na
závažná podání občanů
týkajících se bezpečnostních
rizik Temelína nereaguje,
brutálně zakročila policie. 
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KKddee  bbeerree  GGrreeeennppeeaaccee  ppeenníízzee??
Greenpeace je jednou z mála organizací na světě, která nepřijímá žádné
peníze od vlád, průmyslu, politických stran a dokonce ani od žádných
nadací, které jsou s vládami či průmyslem nějak spojeny. Prostředky
Greenpeace pocházejí z příspěvků jednotlivých příznivců a v menší míře
též z prodeje drobných upomínkových předmětů, jako jsou například
kalendáře nebo trička. Stejně je tomu i v České republice. Greenpeace
například nikdy nepřijalo žádné peníze od Ministerstva životního prostředí
ani sponzorský dar od žádné firmy. Snažíme se nyní získat tolik příznivců,
abychom nemuseli přijímat podporu ani od Greenpeace International
(úplné finanční soběstačnosti bychom měli dosáhnout již v roce 2002). 
Našim příznivcům patří hlavní dík za všechno, co se kdy Greenpeace
podařilo vykonat. Příznivcům též vděčíme za to, že tu Greenpeace vůbec
může pracovat - bez nich by česká pobočka pravděpodobně zanikla.
Počet našich příznivců na konci roku 2000 dosáhl čísla 11 129.

KKaamm  ppeenníízzee  GGrreeeennppeeaaccee  jjddoouu??
Rok 2000 byl druhým rokem tříletého přechodu k soběstačnosti, a proto
byla vysoká částka investována do fundraisingu, tedy k získávání nových
příznivců, kteří umožní fungování kancelářepobočky i po roce 2002.
Pod tuto položku ale například spadá i část mzdových nákladů, pojištění,
telefonní poplatky, poštovné, tisk magazínu a různé další služby
pro příznivce. 
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Poznámka: 
Všechny účty české pobočky Greenpeace jsou každoročně kontrolovány nezávislou auditorskou firmou BDO. Účty Greenpeace International jsou
kontrolovány mezinárodní auditorskou firmou KPMG.

Grant od Greenpeace
International 

Příspěvky
od soukromých dárců

Grant Nadace VIA

Grant Nadace OSF
Úroky a kurzové zisky

Prodej drobných
předmětů

Jiné příjmy

KOORDINACE / AKCE 19 % TOXICKÉ LÁTKY   24%

GENETICKÉ MANIPULACE 42%KLIMA / TEMELÍN 14,5 %

Grant od Greenpeace International 4 270
Příspěvky od soukromých dárců 4 533
Grant Nadace VIA 84
Grant Nadace OSF 26
Úroky a kurzové zisky 254
Prodej drobných předmětů 200
Jiné příjmy 27

Celkový příjem 9 394

PŘÍJMY V ROCE 2000 (V TISÍCÍCH KČ)

Struktura příjmů

Struktura výdajů na kampaně

Kampaně 1 664
Média a komunikace 474
Fundraising 4 094
Administrativa a ostatní náklady 1 998

Celkové náklady 8 230

VÝDAJE V ROCE 2000 (V TISÍCÍCH KČ)


