EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Glopolis and Heinrich-Böll-Stiftung Prague,
under the auspices of the UN Information Centre Prague, present the agenda of the project:

Prague Climate Talks:
Sustainable consumerism – the way forward?
16:00 - 17:30, Thursday 27th September 2018
European House, Jungmannova 24, Prague 1

Josephine Mylan

Jana Půlpánová

Roman Bojko

Lecturer in Sustainability
and Innovation,
University of Manchester

Founder,
Envirostyl

Sustainability Manager,
IKEA

The debate will be moderated by Christian K. Lassen, EUROPEUM Institute for European Policy
http://bit.ly/PCTno6
Please register at
bit.ly/PCTno6 or contact usmailto:europeum@europeum.org
via europeum@europeum.org.
http://bit.ly/PCTno6
The lecture will be followed by a Q&A session. Refreshments will be provided.

Can we, as consumers, change the world by switching to more climate-conscious,
environmentally sustainable habits? How much greenhouse gases would we save if we all
became vegans? And how about if we all drove electric cars? Is corporate sustainability
having the desired eﬀects or is it just another case of "green washing"? And is the mantra
"reduce, reuse, recycle" working or do we need more actions by the governments to move
forward?
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Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Glopolis a Heinrich-Böll-Stiftung Prague,
pod záštitou Informačního centra OSN v Praze představují šestou diskuzi projektu:

Prague Climate Talks:
Udržitelná spotřeba – cesta vpřed?
16:00 - 17:30, čtvrtek 27. září 2018
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Josephine Mylan

Jana Půlpánová

Roman Bojko

Lektorka oboru
udržitelnosti a inovace,
University of Manchester

Zakladatelka,
Envirostyl

Manažer udržitelnosti,
IKEA

Debatu bude moderovat Christian K. Lassen, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
http://bit.ly/PCTno6

Registrujte se na
bit.ly/PCTno6 nebo nás kontaktujte
na europeum@europeum.org.
http://bit.ly/PCTno6
mailto:europeum@europeum.org
Diskuze proběhne v angličtině a bude tlumočena do češtiny. Občerstvení zajištěno.
Můžeme my, jakožto spotřebitelé, změnit svět tím, že se při našich rozhodnutích budeme
chovat více udržitelně? Kolik emisí skleníkových plynů bychom ušetřili, kdybychom se
všichni stali vegany? A kdybychom všichni jezdili elektromobily? Můžou korporátní snahy o
udržitelnost opravdu dosáhnout konkrétních výsledků, nebo se jedná jen o tzv. „green
washing“? Jsou principy snižování spotřeby, cirkulace a recyklace dostatečně efektivní, nebo
je potřeba, aby vlády převzaly větší iniciativu a nastartovaly pohyb vpřed?
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