Чистият въздух
е наше право!
Наръчник за активисти

Здравето и благополучието са това,
към което всички се стремим както
за нас, така и за семействата си.
Чистият въздух е предпоставка за
качествен живот, но в реалността
замърсяването на въздуха се е
превърнало в значителна заплаха за
общественото здраве.

Oтносно
наръчник на активиста

Световната здравна организация
(СЗО) изчислява, че 9 от 10 души
дишат токсичен въздух, който
причинява около 7 милиона смъртни
случая всяка година по целия свят.

Тук ще откриете лесни за изпълнение
идеи и послания за провеждане на
активности.

Зад задушаващата мараня се намира
индустрията на изкопаеми горива въглища и автомобилни компании,
които продължават да печелят от
замърсяване на въздуха ни и
затоплянето на планетата.
Хората в цял свят настояват за
чист въздух и действия от страна на
правителствата за справяне с този
проблем.
Климатичната криза е криза на
мръсния въздух. Заедно можем да
променим това.

Като част от глобалното движение
за солидарност, ръководството
предоставя възможност и ви
насърчава да предприемете действия.

Можете да се включите индивидуално,
със семейството си или с група
приятели и познати.
Ако искате снимки от събитието да
бъдат споделени от Greenpeace,
последвайте стъпките по-долу.
Ще намерите и общи хаштагове, и
някои послания, които могат да се
използват по време на дейностите.
И накрая, ръководството предоставя
някои логистични съвети за това как
да се се организирате както и
контакти, към които да се обърнете
за допълнително изясняване или
подкрепа.

6 стъпки за провеждане на успешно събитие:

01

02

Ненасилието и
безопасността на
участниците в събитието
са приоритет

04

Изпращайте ни снимки,
видеоклипове и истории,
които да могат да
бъдат използвани и в
бъдеще по темата.

03

Събитието трябва да е насочено
към възможните решения за чист
въздух и бъдеще.
Адресатът е: Министерският
съвет

05
Не забравяйте плаката с
посланието си

Тонът на събитието
трябва да изразява
важността на
ситуацията, но и надежда, да дава решения

06
Когато публикувате снимки в
социалните медии, използвайте
общ хаштаг и отбелязвайте
Greenpeace International и
“Грийнпийс” - България

Датите за организиране на дейностите са

от 27 януари до 15 февруари 2020 г.

1

Действия на индивидуално ниво
Поискайте чист въздух за всички:

Сложете си маска (ако имате такава)
и направете снимка с плаката си.
Снимайте се пред известно място
във вашия град или регион.

Eмблематично място може да бъде
паметник, статуя, центърът на града,
разпознаваема сграда на институция.

За да подсилите посланието си и да
вдъхновите други като вас да се
присъединят, можете да споделите и
разпространите изображението, като
отбележите Фейсбук страницата на
“Грийнпийс” - България и местните
власти.

2

СЕМЕЙСТВО И ПРИЯТЕЛИ
Споделете вашата семейна снимка, за да покажете, че
замърсяването на въздуха засяга всички в семейство ви.
Можете да организирате събитие и с ваши приятели и колеги.

Направете снимка със семейството
си или с приятели, заедно с послание,
което призовава за действия срещу
замърсяването на въздуха.

Напишете посланието си върху банер
или изберете от предложените идеи
по-долу в ръководството.
За да направите снимката
привлекателна, снимайте се на
тематичен фон като семеен излет,
в парка или у дома.

За да подсилите посланието си и да
вдъхновите други като вас да се при съединят, споделете снимката си
във Фейсбук. Отбележете страницата
на “Грийнпийс” - България и местните
власти.

3

KOЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ
Историята ни показва, че малка група хора може да промени света

Според местните условия и нивата на
замърсяване на въздуха, можете да
организирате протест.
Може да бъде (вело) шествие, флашмоб, улично изкуство, човешка верига
с или без маска.
Можете да носите един голям банер
или да използвате няколко по-малки.

Направете групова снимка пред
видно и разпознаваемо място.

За подсилване на посланието споделете и разпространете снимката,
отбелязвайки фейсбук страницата на
“Грийнпийс” - България.
Изпратете я и лично до представител
на местната власт - политик, кмет.

ХАШТАГ И ОТБЕЛЯЗВАНЕ

01

За всяка от дейностите, включете:

#CleanAirNow

03

#ЧистВъздухСега

Отбележете човек, който
смятате, че може да допринесе
за промяната.

02

Отбележете Фейсбук и Twitter страниците на:

@Greenpeace International
и @Грийнпийс - България

ВАЖНО:
Използвайте предоставените
хаштагове и отбележете фейсбук
страницата на “Грийнпийс” България, за да можем да
проследяваме изображенията.

ПОСЛАНИЯ
Бъдеще без въглища
Чистият въздух е наше право
Въглища = Смог/ Мръсен въздух
Чист въздух сега
Мръсни въглища < чист въздух
Ти си това, което дишаш
Бъдеще за хората, а не за въглищата
The Climate Emergency is an Air Pollution Emergency
Clean Air Now
Air Pollution is not a Joke. Air Pollution will make you Choke
People before Profit, hold Polluters Accountable
Beat Air Pollution
Don’t let our Future go up in Smoke
Start a Revolution against Air Pollution

6 СЪВЕТА ЗА
ГОТИНА СНИМКА:
Използвайте камера с поне 12 мегапикселова резолюция.
Изберете подходящ момент за
снимката. Сутрин е най-добре.
Следете прогнозата за времето.
Направете повече от една снимка (в
случай, че първата снимка не е
най-добрата) и ни ги изпратете.
Уверете се, че буквите на посланието
ви са ясни и видими на снимката.
Уверете се, че имате изражение на
солидарност на лицата си, когато
правите снимката. Може да се усмихнете, но не така, сякаш се наслаждавате на уикенд на плажа.
Препоръчително е на снимката
лицето ви да се вижда добре, затова
се уверете, че не е прикрито от
шапка
или очила с тъмни стъкла.

КЛАУЗА ЗА
РАЗРЕШЕНИЕ И СЪГЛАСИЕ
Greenpeace International и “Грийнпийс” България ще съберат снимките от
събитията и възнамеряват да
направят видео от тях.
Greenpeace International и “Грийнпийс” България могат да споделят вашите
снимки от акцията в различни техни
канали, за да разпространят каузата
и да вдъхновят и други хора да се
активизират за колективни действия.
Ако се включите в мобилизация и ни
изпратите снимките си, вие
разрешавате на Greenpeace
International и “Грийнпийс” - България да
ги използват.
Необходимо е да информирате всички
участници в снимката и да поискате
тяхното съгласие

Благодарим ви, че се застъпвате за
правото ни на чист въздух и бъдеще!
Лице за контакт:
Стоян Костадинов
stoyan.kostadinov@greenpeace.org

#CleanAirNow #ЧистВъздухСега

