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Media Release
Wednesday, July 10, 2019
- for immediate release -

Odpowiedź na fantazje przemysłu o atomowym
odrodzeniu
DÖBELN - Aktywiści antyatomowi z całego świata spotkają się w Döbeln w Niemczech od 12 do
18 sierpnia, żeby dyskutować o zainicjowanej ostatnio przez przemysł kampanii promującej
energetyką jądrową jako odpowiedź na zmiany klimatu. Międzynarodowy obóz antyatomowy
będzie okazją dla uczestników, by wymienić się doświadczeniami i zapoznać z działaniami innych
grup oraz by wzmocnić siatkę kontaktową ludzi zmierzających do porzucenia tego niebezpiecznego
rozdziału historii ludzkości.
"Jestem rdzenną mieszkanką Wyspy Żółwia (nazwa Ameryki Północnej wśród rodzimych
mieszkańców). Szczególnie mocno dotknęło nas wydobycie uranu. Protestujemy przeciwko
transportowi materiałów radioaktywnych przez nasze tradycyjne siedziby. Na całym świecie
rdzenne ludy są najbardziej poszkodowane przez górnictwo uranu i składowanie odpadów
radioaktywnych na ich ziemiach. Międzynarodowy obóz stwarza doskonałą okazję do połączenia sił
i poznania nowych strategii jak i do budowania solidarności w światowej walce z nuklearną bestią"
- mówi jedna z organizatorek obozu Leona Morgan z Nowego Meksyku.
Trwające tydzień spotkanie będzie składało się z wykładów, prezentacji, wycieczek terenowych i
dyskusji o możliwych działaniach. Podjętych zostanie wiele tematów dotyczących atomowego
zagrożenia jak nierozwiązany problem składowania odpadów, wpływ energetyki jądrowej na
zdrowie, broń jądrowa, katastrofy jądrowe i wpływ wydobycia uranu na lokalne, często rdzenne
społeczności. Dedykowane dyskusje poświęcone będą obecnym, projądrowym kampaniom
rozpowszechniającym twierdzenie, że energetyka jądrowa może uratować klimat, tzw.
ekonomicznym inwestycjom jądrowym jak Małe Modułowe Reaktory, iluzorycznym fantazjom o
bezpiecznych projektach jak reaktory torowe czy też nieefektywnym próbom ponownego
wykorzystania odpadów.
Kristīne Čeirāne, jedna z organizatorek mieszkająca w Wielkiej Brytanii, dodaje: "Cieszę się, że
ludzie stali się bardziej świadomi kryzysu klimatycznego i kwestii ochrony środowiska, i że
ponownie mówi się o katastrofie w Czarnobylu dzięki serialowi telewizyjnemu. To dobry początek,
jednak potrzeba nam o wiele więcej. Energetyka jądrowa jest niebezpieczna. Wzięcie udziału w
obozie jest dobrym sposobem na zaangażowanie się".
Organizatorzy zamierzają przyciągnąć również aktywistów zaangażowanych w kwestie ochrony
klimatu, by zainicjować skoordynowane działania w zakresie energetyki, zmierzające do odejścia

od paliw kopalnych i atomu oraz wprowadzenia zdecentralizowanej, odnawialnej i efektywnej
dostawy energii w przyszłości. Celem jest zakończenie ery militarno-energetycznych gigantów, by
zapewnić pokojową perspektywę na przyszłość. Mile widziane są nie tylko osoby doświadczone,
ale także wszyscy, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej i
przedyskutować możliwe strategie działania.
Wielu spośród organizatorów jest zaangażowanych w Sieć Nuklearne Dziedzictwo (ang. Nuclear
Heritage Network) - ogólnoświatową, nieformalną platformę aktywistów antyatomowych, która
zainicjowała w 2008 r. pierwsze zgromadzenie tego typu. Poprzedni, letni obóz antyatomowy odbył
się w 2018 roku w Narbonne we Francji i przyciągnął około 120 organizatorów i aktywistów z 17
krajów i czterech kontynentów. Choć w tym roku prawdopodobnie liczba uczestników będzie
mniejsza, już teraz zarejestrowali się uczestnicy z wielu krajów takich jak Austria, Belgia, Francja,
Niemcy, Indie, Japonia, Łotwa, Norwegia, Polska, Rosja, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania, USA.
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w tym niezwykłym wydarzeniu antyatomowym powinni
się zarejestrować do pierwszych dni sierpnia poprzez e-mail camp2019@nuclear-heritage.net.
Informacja na temat cały czas poszerzanego programu i listy panelistów jest dostępna na stronie
internetowej obozu: http://camp2019.nuclearheritage.net
Nota dla dziennikarzy i wydawców:
Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań, chęci przeprowadzenia wywiadu lub zapotrzebowania
na dodatkowe materiały - telefonicznie +49 3431 5894177 lub mailowo media@nuclearheritage.net. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową: http://www.nuclearheritage.net/index.php/PR_CAMP_2019
Kontakty dla mediów (i języki, w których możliwe jest udzielenie wywiadu):
• 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.

