
STARPTAUTISKA
ATOMENERĢIJAS

PRETINIEKU
NOMETNE

No 201 9. gada
1 2. līdz 1 8. augustam

Dēbelnē, Vācijā,
norisināsies

Mēs ielūdzam jūs
uz nedēļu ilgu
informācijas
apmaiņu, jaunu
kontaktu dibināšanu,
kā arī citām aktivitātēm!

Nometnes norises vieta, Dēbelne (Döbeln),

atrodas Vācijas austrumu daļā. Tā atrodas 70

km attālumā no Leipcigas, no kuras atiet

tiešie vilcieni uz Dēbelni. Citas tuvumā esošas

pilsētas ir Kemnica (Chemnitz) – 40 km, un

Drēzdene (50 km). Dēbelne ir sasniedzama arī

izmantojot autobāņus A1 4 un A4.

Vairāk informācijas atrodama tīmekļa vietnē:

http://camp201 9.nuclearheritage.net

Kontakti: camp201 9@nuclear-heritage.net

Ziedojumiem: Greenkids e.V.

BIC: GENO DE M 1 GLS

IBAN: DE75 4306 0967 1 1 01 7406 00

purpose: "camp 201 9"
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Nometnes programma sastāvēs
no prezentācijām un lekcijām,
darbnīcām, paredzēta arī
eksursija uz vienu no tuvumā
esošajiem kodolobjektiem.
Programma ir atvērta
dalībnieku ieteikumiem un
priekšlikumiem un mēs aicinām
visus dalībniekus dalīties
informācijā par atomenerģijas
politiku viņu reģionā.

Vides aktīvisti, kā arī citi interesenti, ir
laipni aicināti pievienoties mūsu

starptautiskajai nometnei, ko rīko Nuclear

Heritage, atomenerģijas pretinieku

dibināta neformāla globāla platforma.

Mums ir svarīgi sanākt kopā un apspriest

atomenerģiju un tās lobiju, plānot

stratēģijas tālākai rīcībai, mācīties vienam

no otra, kā arī stiprināt savstarpējo

sadarbību.

Nometne tiks finansēta pašu spēkiem,

kas nozīmē, ka budžets būs mazs,

dalībniekiem būs jāpalīdz virtuvē, kā arī

jāpalīdz uzturēt kārtībā nometnes

teritoriju. Nometnes laikā darbosies

vegānu virtuve. Telšu uzsliešanai tiks

ierādīta vieta pļavā. Nometnei nebūs

noteikta dalības maksa, mēs to atstāsim

dalībnieku pašu ziņā. Būsim pateicīgi par

ziedojumiem!

Nometni organizē brīvprātīgie un mums

nepieciešama jūsu palīdzība, piemēram, ar

tulkojumiem, bērnu programmas plānošanu,

informācijas izplatīšanu, u.c.

Tāpat mums būs nepieciešama palīdzība telšu

uzsliešanā un citos nometnes sagatavošanas

darbos, kas norisināsies no 7. līdz 1 1 . augustam,

kā arī nometnes demontēšanā, kas paredzēta

no 1 9. līdz 21 . augustam.




