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Notatka prasowa
poniedziałek, 5 sierpnia 2019

Atomowa propaganda nie rozwiąże
problemu ocieplenia klimatu
DÖBELN – Podczas gdy oczy świata są zwrócone na kryzys klimatyczny, przemysł jądrowy stara
się przekonać ludzi, że jest dla niego jedynym rozwiązaniem. Odpowiedzią na tego typu
propagandę i inne mity na temat energetyki jądrowej jest Międzynarodowy Letni Obóz
Antyatomowy 2019, organizowany w Döbeln w Niemczech. Wydarzenie trwające od 12 do 18
sierpnia zgromadzi aktywistów i organizatorów z całego świata.
Zgromadzenie, zorganizowane przez aktywistów z 8 krajów z Europy, Azji i Ameryki Północnej,
zrzeszonych w globalnej platformie informacyjnej – Nuclear Heritage Network, będzie doskonałą
szansą dla uczestników, by wziąć udział w wykładach, szkoleniach i dyskusjach dotyczących
energetyki jądrowej. Uznani eksperci będą mieli wystąpienia dotyczące energetyki jądrowej i
zmian klimatycznych, następstw katastrof w Fukushimie i Czarnobylu, skutków
epidemiologicznych radioaktywnych emisji, problematyki odpadów jądrowych i wycieków
radioaktywnych, wydobycia uranu i wielu innych.
Uczestnicy obozu będą również dzielić się ze sobą doświadczeniami i rozmawiać na temat
niepełnych i wypaczonych informacji o jądrowych inwestycjach ze strony władz. Problem jest
szczególnie palący w krajach poważnie łamiących demokratyczne standardy. Wydarzenie stworzy
rzadką okazję, by bezpośrednio porozmawiać z aktywistami politycznymi i ekspertami z wielu
krajów.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tym niezwykłym wydarzeniu antyatomowym
powinny się zarejestrować poprzez e-mail: camp2019@nuclear-heritage.net. Informacje o
programie jest dostępna na stronie internetowej obozu: http://camp2019.nuclearheritage.net
Informacja dla dziennikarzy i wydawców:
Zapraszamy do kontaktu w razie pytań, w celu przeprowadzenia wywiadu lub uzyskania
dodatkowych materiałów graficznych - telefon +49 3431 5894177 lub mailowo pod adresem:
media @nuclear-heritage.net. Graficzne materiały prasowe na potrzeby mediów są dostępne na
stronie internetowej: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR_CAMP_2019-2

Kontakty dla mediów (i języki, w których możliwe jest udzielenie wywiadu):
• Julien Baldassarra, Francja (francuski, włoski): julien@gmail.com
• Falk Beyer, Niemcy (angielski, niemiecki): +358 417243254, falk @nuclear-heritage.net
• Kristīne Čeirāne, Wielka Brytania (angielski, łotewski, rosyjski): kristin @nuclearheritage.net
• Pinar Demircan, Turcja (angielski, japoński, turecki): demipinar@gmail.com
• Ewa Dryjańska, Polska (angielski, polski): ewa.dryjanska@gmail.com
• Leona Morgan, USA (angielski): +1 505 879 8547, leona.morgan.nm@gmail.com

This media release has been provided by the "Nuclear Heritage Network". It is an international
network of anti-nuclear activists. This informal alliance supports the worldwide anti-nuclear
work. The Nuclear Heritage Network is no label, has no standard opinion and no representatives.
All activists of the network speak for themselves or for the groups they represent.

