
Ydinjätekuljetukset ovat jälleen kerran matkalla Wendlandiin. Säteilevän lastin oletetaan 
saapuvan Gorlebeniin marraskuun kymmenennen päivän tienoilla. Tämän ei ole suinkaan 
tarkoitus tapahtua salassa, vaan luovan suoran toiminnan saattelemana.

Kuten aiempinakin vuosina haluamme pystyttää ydinvoiman vastaisen leirin Hitzackeriin 
ratakiskojen läheisyyteen. Leiri tulee olemaan otollinen paikka viime hetken valmisteluille, 
tiedottamiselle ja uusien ideoiden vaihtamiselle. Protestia ei ole kohdistettu ainoastaan 
ydinjätteen väliaikaista sijoittamista, vaan myös loppusijoittamisen myyttiä ja ympäristöä 
tuhoavaa uraaninlouhintaa ja nykyistä voimatasapainoa vastaan joka mahdollistaa 
ydinteknologian käytön ja samalla ympäristön riistämisen ja tuhoamisen. Täten haluamme 
luoda itsejärjestäytyneen, auktoriteetteja ja hierarkiaa kritisoivan ja vapaan ilmapiirin leirille 
ja protesteihin. Onnistumisemme riippuu täysin osanottajista - meidän tulisi myös elää 
yhdessä toiminnan aikana. Pysäytetään ydinjätekuljetus moninaisella ja luovalla toiminnalla, 
sekä lämmitellään ja levätään leirillä. Maukas ruoka ja lämmitettävät nukkumapaikat tekevät 
leirielämän miellyttäväksi vaikka olisikin sateista ja kylmää. Lähistöltä löytyy vielä enemmän 
yöpymismahdollisuuksia.

Leirillä on saatavilla myös lisätietoja ja erilaisia työpajoja. Torstaina 6.marraskuuta on 
leirin toimintapäivä, jolloin luvassa on muun muassa puukiipeämistä, valtaustornin 
rakentamista ja mahdollisuus oman työpajan järjestämiseen.

Illaksi on suunnitteilla keikka jossa esiintyjinä “Total Konfus” (punk), “Pagdalan” ja myös 
muita bändejä joten sinulla on mahdollisuus nauttia hyvästä musiikista ja tanssahdella juuri 
ennen kuljetuksen alkamista.

Leiri on itseorganisoitu joten se elää vain osallistujien omasta aktiivisuudesta. Apua 
tarvitaan ennen leirin alkua ja sen aikana. Suoran toiminnan ja käytännön asioiden 
järjestelyssäkin avulle on tarvetta. (Polkupyörien korjaamista, telttojen kasaamista, toimiston 
rakentamista, ylläpitoa ja kuormien korjaamista, mitä milloinkin!) Älä siis epäröi kysyä 
tarpeen tullen, päinvastoin se on oikein tervetullutta!

Jos haluat ottaa yhteyttä, voit soittaa numeroon (0049 1639233618) tai lähettää 
sähköpostia hitzackercamp@gmx.de
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