
ULUSLARARASI
NÜKLEER KARŞITI

YAZ KAMPI

12-18 Ağustos
Dobeln (Almanya)

Bir hafta boyunca
nükleer meselesine
dair bilgi ve deneyim
paylaşımının yapılacağı
bir çok aktivite sizleri
bekliyor.

Kamp alanı Almanya'nın doğusunda
Dobeln(Döbeln) şehrinde olacak. Dobeln'
ulaşmak için 70 km mesafedeki
Leipzig'den tren tercih edilebilir. Chemnitz
40 km, Dresden 50 km mesafededir.
Dobeln'e karayoluyla A14 ve A4 otobanları
kullanılarak da gelinebilir.

Daha fazla bilgi için
http://camp2019.nuclearheritage.net

İlteşim camp2019@nuclear-heritage.net

Bağışlar
Bağış hesabı : Greenkids e.V.
BIC: GENO DE M 1 GLS
IBAN: DE75 4306 0967 1101 7406 00
purpose: "camp 2019"
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Kampa yönelik olarak nükleer
meselelerle ilgili tüm alanlar
kapsanacak şekilde sunumlar,
söyleşiler, saha gezileri ve
çalıştaylar planlanmaktadır.

Yine de program sizlerin öneri ve
katkılarınıza da açıktır

Herkesi nükleer konusundaki
bilgilerini paylaşmaya ve/ veya
kendi bölgelerindeki nükleer
karşıtı mücadeleyi anlatmaya
davet ediyoruz

Aktivistler, kampa ilgi duyan herkes
resmi bir formatta olmayan küresel bir
nükleer karşıtı platform olan Nükleer Miras
Ağı'nın gönüllü organizatörleri tarafından
düzenlenen bu uluslararası buluşmaya
katılabilir. Bu kamp nükleer endüstrive
nükleer lobi ile ilgilenen nükleer meselesi
üzerine dah açok öğrenmek, mücadele
adına strateji oluşturmak kampanya ve
ağlarını geliştirmek isteyen herkes için
önemli ve değerli buluşma imkanı sunuyor.

Kamp boyunca görevler paylaşlarak yemek
mutfak ekibi eliyle yapılacak ve benzer
gönüllü lük esasıyla kamp hayatını birlikte
düzenleyeceğiz. Kampın organizasyonu
temel gıda ihtiyacını tedarik edecek. Henüz
belli bir katılım ücreti bildiremiyorsak da bu
kampın, herkesin kendi giderini karşılaması
suretiyle mümkün olabileceğini söylemek
gerekir.. Bununla birlikte bağışlara açık
olduğumuzu da bilmenizi isteriz.

Şu konularda da yardımcı olabilirsiniz
Kamp boyunca çeviri, çocuklara yönelik
programlar, etkinliğimizin duyurulması için
medya çalışmaları yapılıyor olacaktır.

Ayrıca herkesi kamp alanının hazırlanarak
kurulacağı 7-11 Ağustos tarihleriyle kamp
alanının toplanması gereken 19-21 Ağustos
tarihlerinde temizlik tamamlama ve kampı
kapatma işleri için yardıma bekliyoruz .




