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=

www.IAN.abc.pl

zaprasza na

KONFERENCJĘ PRASOWĄ
o godz. 13:30

w Warszawie, na Placu Zamkowym, pod Kolumną Zygmunta.
O godz. 14:00
rozpocznie się

POKOJOWY MARSZ
(w 23. rocznicę katastrofy w Czernobylu obchodzoną równolegle na całym świecie)

w proteście przeciwko planom

budowy elektrowni jądrowych (EJ) oraz
stworzeniu nowych składowisk odpadów promieniotwórczych w Polsce.
Demonstracja rozpocznie się nastrojowym happeningiem popromiennym,
pochodowi towarzyszyć będą muzyczne rytmy antynuklearne.
Trasa: Trakt Królewski – Państwowa Agencja Atomistyki (ul. Krucza 36) – Sejm
Czas: półtorej do dwóch godzin

Chcemy zwrócić uwagę na:

➔
➔
➔

zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska związane z przemysłem nuklearnym;
konieczność zmniejszania energochłonności gospodarki efektywnego wykorzystania energii;
korzyści ze wspierania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Przedstawimy Państwu:
✔ syntezę analiz oraz doniesień medialnych z całego świata nt. negatywnego oddziaływania przemysłu
nuklearnego;
✔ stale aktualizowany katalog wypadków w przemyśle nuklearnym.
Uruchomiliśmy także naszą stronę internetową

www.IAN.org.pl
na której regularnie zamieszczamy ciekawe lecz zatrważające fakty, na ogół przemilczane
przez przemysł jądrowy.
Podczas demonstracji głos zabiorą uczestnicy ruchu IAN z szerokiego wachlarza środowisk społecznych, naświetlając z
różnych perspektyw argumenty przeciwko EJ.

JESTEŚMY AKTYWNI ZANIM BĘDZIEMY RADIOAKTYWNI !
Energicznie zapraszamy !
Budowa elektrowni atomowej w Polsce oznacza dla przyszłych pokoleń i dla nas:
✗ Narażenie na radioaktywne skażenia podczas zdarzających się licznych awarii
✗ Niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego lub nieobliczalnej w skutkach katastrofy
✗ Radiotoksyczne odpady – konieczność długotrwałego składowania
✗ Przyrost zachorowań na nowotwory wśród okolicznych mieszkańców
✗ Konieczność spłaty miliardowych kredytów, demontażu i wieloletniego zabezpieczania elektrowni po ich wyłączeniu
✗ Marnowanie środków publicznych mogących posłużyć rozwojowi tańszych, bardziej dostępnych i bezpiecznych źródeł energii
✗ Uzależnienie gospodarki od dostaw paliwa jądrowego z zagranicy
✗ Ograniczanie wolności i swobód obywatelskich w imię bezpieczeństwa

Kontakt dla mediów

tel.: (+48)

796. 059 392

e-mail: antyatom@gmail.com

IAN jest całkowicie oddolną, niezależną i niesformalizowaną grupą obywatelską przyjmującą formułę otwartego ruchu społecznego.
Działają w niej osoby o zróżnicowanych poglądach, skupione wokół kwestii wykorzystania energii nuklearnej postrzeganej jako
zagrożenie dla ludzi i ekosystemu ziemskiego, a także jako marnotrawienie publicznych funduszy w imię krótkofalowych i
krótkowzrocznych interesów niewielkich, lecz wpływowych grup przemysłowych, politycznych i naukowych.

