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- tūlītējai izplatīšanai -

Aktīvisti un eksperti diskutēs kā cīnīties pret kodolenerģiju:

Kodolenerģija ir fantāzija nevis risinājums

DĒBELNE – No 12. līdz 18. augustam kodolenerģijas pretinieki no visas pasaules pulcēsies 
Dēbelnē, Vācijā, lai apspriestu kodolindustrijas mēģinājumus reklamēt atomenerģiju kā dāvanu 
cilvēcei. Nometne sniegs iespēju vides aktīvistiem un citiem interesentiem apmainīties zināšanām 
par atomenerģiju, uzzināt vairāk par kodolenerģijas pretinieku organizētajām kampaņām, kā arī 
stiprināt savstarpējās sadarbības tīklus, lai pieliktu punktu šai bīstamajai tehnoloģijai.

Leona Morgana, aktīviste no Ņūmeksikas, saka: “Kā Tērtlailendas, ASV, iedzimtā es esmu pati 
savām acīm redzējusi urāna ieguves radīto postu. Mana kopiena cīnās pret radioaktīvo kravu 
transportēšanu cauri mūsu senču zemei.Visā pasaulē mazas vietējās kopienas ir tās, kuras cieš 
visvairāk no urāna ieguves un radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas viņu zemē. Nometne Dēbelnē ir 
lieliska iespēja apvienot dažādas kampaņas, mācīties no citiem, kā arī solidarizēties ar aktīvistiem 
citviet pasaulē mūsu kopējā cīņā pret monstru vārdā kodolenerģija.”

Nedēļas garumā dalībniekiem būs iespēja apmeklēt lekcijas, prezentācijas, darbnīcas, publiskus 
pasākumus un diskusijas. Nometnē tiks runāts par tādām tēmām kā kodolatkritumu uzglabāšana un 
ar to saistītās problēmas, kodolenerģijas ietekme uz vidi un cilvēku veselību, kodolieroči, 
kodolkatastrofas, urāna ieguve un tās ietekme uz vietējām kopienām. Papildus tiks apspriestas 
kodolindustrijas kampaņas kodolenerģijas popularizēšanai, tostarp mēģinājumi pārliecināt cilvēkus, 
ka kodolenerģija apturēs klimata pārmaiņas, mazie modulārie reaktori ir ekonomiski, torija reaktori 
ir droši, savukārt kodolatkritumu uzglabāšana ir efektīva.

Apvienotajā Karalistē dzīvojošā vides aktīviste Kristīne Čeirāne saka: “No vienas puses, ir labi, ka 
cilvēku zināšanas par klimata pārmaiņām un vides aizsardzību pieaug un Černobiļas katastrofa atkal
ir cilvēku prātos pateicoties HBO radītajam TV seriālam. No otras puses, tas ir tikai sākums un 
mums visiem ir nepieciešams darīt vairāk. Atomenerģija ir bīstama un piedalīšanās nometnē ir labs 
veids kā iesaistīties.”

Nometnes organizatori ir pārliecināti, ka mūsu nākotne ir atjaunojamā enerģija un miers pasaulē un 
ir pienācis laiks izbeigt gigantisku militāro, fosilo un atomenerģijas kompāniju dominanci.

Nometnes pirmsākumi meklējami 2008. gadā, kad vairāki “Nuclear Heritage Network” aktīvisti 
nāca klajā ar ieceri sapulcēt kopā vides aktīvistus no dažādām valstīm un apmainīties ar 
informāciju. Pēdējā mūsu organizētā nometne notika 2018. gadā Narbonnā, Francijā, un tajā 
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piedalījās 120 dalībnieku no 17 dažādām valstīm un 4 kontinentiem. Lai gan šogad sagaidāmais 
dalībnieku skaits ir mazāks, nometnei jau reģistrējušies aktīvisti no Austrijas, Beļģijas, Francijas, 
Vācijas, Indijas, Japānas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas, Spānijas, Turcijas, Apvienotās 
Karalistes un ASV.

Nometnei iespējams reģistrēties līdz augusta sākumam, rakstot uz e-pastu camp2019@nuclear-
heritage.net. Nometnes programma un papildu informācija atrodama tīmekļa vietnē: 
http://camp2019.nuclearheritage.net

Redaktoriem un žurnālistiem:
Ja Jums ir kādi jautājumi, interesē intervijas, nepieciešama papildus informācija vai fotoattēli, ar 
mums ir iespējams sazināties pa tālruni +49 3431 5894177 vai rakstot uz e-pastu: "media@  nuclear-
heritage.net". Informācija ir pieejama arī tīmekļa vietnē: http://www.nuclear-
heritage.net/index.php/PR_CAMP_2019   

Mediju kontakti:

• Falk Beyer, Vācija (angļu, vācu): +358 417243254, falk  @  nuclear-heritage.net
• Kristīne Čeirāne, Apvienotā Karaliste (angļu, latviešu, krievu): kristin  @  nuclear-heritage.net
• Pinar Demircan, Turcija (angļu, japāņu, turku): demipinar@gmail.com
• Ewa Dryjańska, Polija (angļu, poļu): ewa.dryjanska@gmail.com 
• Leona Morgan, ASV (angļu): +1 505 879 8547, leona.morgan.nm@gmail.com 

Šo preses relīzi ir sagatavojis "Nuclear Heritage Network", starptautisks kodolenerģijas pretinieku  
tīkls. Nuclear Heritage Network nav zīmols, tam nav standarta viedokļa un nav pārstāvju. Visi tīkla 
aktīvisti izsaka tikai savu vai to grupu, kurās viņi darbojas, viedokli.
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