V.i.S.d.P.: Nuclear Heritage Network, Am Bärental 6, 04720 Döbeln

De plaats van het kamp ligt in het Oosten
van Duitsland - Döbeln is een stad met een
goede spoorverbinding naar Leipzig (70
km. Andere steden in de buurt zijn
Chemnitz (40 km) en Dresden (50 km).
Döbeln is ook bereikbaar via de
autosnelweg A1 4 en A4.
Meer informatie:
http://camp201 9.nuclearheritage.net

1 2 - 1 8 augustus in
Döbeln (Duitsland)

INTERNATIONAAL
ANTI-NUCLEAIR
ZOMERKAMP 201 9

Contact: camp201 9@nuclear-heritage.net

Giften aan Greenkids e.V.
BIC: GENO DE M 1 GLS
IBAN: DE75 4306 0967 1 1 01 7406 00
purpose: "camp 201 9"

Een week lang
antinucleaire
uitwisseling,
netwerken, delen
van vaardigheden en
andere activiteiten!

Activisten en organisatoren en alle
andere geïnteresseerden zijn welkom

om deel te nemen aan deze internationale
bijeenkomst, georganiseerd door organisatoren van het Nuclear Heritage Network, een informeel wereldwijd platform
van anti-nucleaire activisten. Het is een
belangrijke en waardevolle gelegenheid
om in contact te komen met andere
mensen die bezorgd zijn over de nucleaire
industrie en zijn lobby, om strategieën te
bespreken, om bij te leren onze campagnes en onze netwerken te versterken.

Tijdens het kamp zullen we de taken

delen, de keukengroep helpen om het
eten klaar te maken en samen het
kampleven te organiseren. De bijeenkomst biedt eenvoudig eten en kampeergelegenheid. Er worden geen vaste
kosten vastgelegd, maar bijdragen op
basis van een weloverwogen zelfbepaalde basis zijn noodzakelijk om deze
gebeurtenis mogelijk te maken. Giften
vooraf zijn welkom!

Er zijn presentaties en lezingen,
excursies en workshops over veel
verschillende onderwerpen op
nucleair gebied.
Het programma staat open voor
aanvullende input en ideeën.
We nodigen elke deelnemer uit
om zijn of haar informatie te
delen of om de situatie van de
antinucleaire strijd in de regio te
schetsen.
Je kan ook praktisch helpen met de

vertaling tijdens het kamp, de vertaling van
de teksten vooraf, het kinderprogramma,
het verspreiden van nieuws over het kamp
enz.
En we vragen iedereen die mee kan helpen
aan het opzetten van de
kampinfrastructuur van 7 tot 1 1 augustus
al te komen, of te helpen bij het opruimen
en demonteren van tenten van 1 9 tot 21
augustus.

