
GOGOGOGOGOGOGOGO -------- NETNETNETNETNETNETNETNETworkworkworkworkworkworkworkwork -------- ACTACTACTACTACTACTACTACTogetherogetherogetherogetherogetherogetherogetherogether

W Greifswaldzie, nadbałtyckiej miejscowości w Meklemburgii-

Pomorzu Przednim (Niemcy) planujemy - AntiAtomBündnis NORDOST - anty-atomowy rejs, w 

trakcie którego pragniemy kreatywnie, aktywnie i medialnie efektywnie żeglować po Bałtyku. 

Od Sztokholmu do Greifswaldu, w dniach 26 sierpnia do 9 września 2012 rejs powiedzie nas w 
stronę „rezygnacji z energii atomowej teraz i na całym świecie”.  Podróż ta odbędzie się na Lovis, 

tradycyjnym żaglowcu, o bujnej, wpisanej w żagle historii,  wypełnionej wspólnymi przeżyciami i 

doświadczeniami wielu ludzi.

Na ten dwutygodniowy rejs zapraszamy głownie działaczy z krajów nadbałtyckich (Szwecji, 

Norwegii, Finlandii, Danii, Polski, Rosji i Niemiec) a także z Wielkiej Brytanii i Francji. W czasie
naszej podróży pragniemy nawiązać kontakt z lokalnymi grupami szwedzkimi i wspólnie z nimi

organizować akcje anty-atomowe. Jedną z przystani w trakcie naszego rejsu będzie Oskarshamn.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zaangażowanych na wspólne żeglowanie! 

Jako wspóltowarzyszy podrózy poszukujemy więc działaczy, którzy mają ochotę współpracować z 

nami w procesie odwrotu od energii atomowej, którzy chcieliby wymienić się z nami swoimi
doświadczeniami, metodami pracy, zainteresowaniami (różne formy teatralne, metody

rozwiązywania konfliktów, przygotowywanie kampanii, prowadzenie akcji oporu, itp.) i którzy

chcieliby wspólnie z nami spędzić troche czasu. W ramach spotkania organizacyjnego, w kwietniu

2012r. pragniemy sformułować najważniejsze merytoryczne i metodologiczne punkty programu
naszego dwutygodniowego rejsu. Każdy, kto chciałby przyczynić sie do powstania tego programu

jest mile widziany.

U podstaw naszego działania leży szczerość i bezpośrednia komunikacja. Nie tolerujemy żadnej

dyskryminacji. Decyzje podejmowane są wspólnie z zachowaniem konsensusu. Jesteśmy

wegetarianami i weganami. W trakcie rejsu będziemy starali się odżywiać w oparciu o ekologiczne
produkty regionalne. Ważnym aspektem jest dla nas także podróż do i od miejsca spotkania. O ile

to możliwe powinna ona odbywać się w jak najbardziej ekologiczny sposób.

Staramy się obecnie o otrzymanie dofinansowania naszego projektu, tak aby każdy miał

możliwość wzięcia w nim udziału.

aai-hgw@systemausfall.org
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Jeśli więc ogarnia cię chęć podróżowania, wyobrażasz

sobie dwa tygodnie z trzydziestoma innymi osobami z 
różnych krajów pod żaglami Lovis i masz ochotę coś

przedsięwziąć, zorganizować i zaktywować przeciw

energii atomowej napisz do nas:
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popo BaBałłtykutyku 2012!2012!

Do Do zwrotuzwrotu energiienergii! ! 

Jest do Jest do zwrotuzwrotu!!


