Více o přednášejících a
o novinkách programu
NEC2021
lze stáhnout zde,
je průběžně doplňováno.
Vážené dámy, vážení pánové,
chtěli bychom Vás srdečně pozvat na online konferenci NEC!
Započetím jaderných katastrof v Černobylu a Fukušimě před 35 resp. 10 lety zkolabovala část
lživé konstrukce jaderného průmyslu. Avšak nejen tento katastrofálně chybný odhad v oboru
hodnocení rizik označuje varovnou charakteristiku jaderného průmyslu. Užívání jaderné
energie stále staví na utopiích, které jsou delší dobu demaskovány jako nerealistické, jako
prognózy míjející se s realitou, jako drzá arogance, jako fatální sebepřeceňování. Jako lži.
Nicméně jaderná lobby se v důsledku klimatické změny pokouší o znovupoužití, zejména
mladá generace Fridays for Future je nestydatě masírována reklamní mašinérií. Pro nás je
proto obzvláště důležité rozklíčovat bilanci prokázaného, ale i předvídatelného
ztroskotání: jako osvěta o starých, odhalených tricích a nově napulírované propagandě - pro
všechny, kteří na to již zapomněli nebo právě ještě vůbec o tom nevěděli!
Simultánní tlumočení do angličtiny, němčiny a češtiny zajištěno. Konference je jako vždy
zdarma, registrace je nyní možná nejpozději do 27. dubna, na post@atomstopp.at
Od konání první konference v roce 2014 se každoročně pořádaná Nuclear Energy Conference
vyvinula ve fixní součást a oblíbené místo setkání mezinárodního protijaderného hnutí, ale i
zainteresované občanské společnosti. Za daných okolností se NEC 2021 koná jako online
konference. Tato forma přirozeně nemůže nahradit osobní setkávání se. Naproti tomu je
něco atraktivního: odpadá časově náročné, namáhavé a případně finančně intenzivní
cestování.
Těšíme se na mnoho zainteresovaných účastníků a účastnic a chtěli bychom Vás výslovně
podnítit k předávání této pozvánky dál!
S přátelskými pozdravy

Roland Egger
atomstopp

Gabriele Schweiger
Mütter gegen Atomgefahr

Manfred Doppler
Anti Atom Komitee

Program
12:30 – Otevření virtuálního konferenčního sálu
13:00 hod. – Zahájení a přivítání
Hornorakouským zemským radním pro klima Stefanem Kainederem
& protijaderným pověřencem Země Horní Rakousy Daliborem Stráským
13:30 hod. – Alexander Rosen, základní myšlenka, Německo
lékař, IPPNW Německo
Zlehčování rizik jaderné energetiky - historie psaná na zádech lidí: Černobyl a Fukušima pořád ještě nedopovězeno
14:10 hod. – Albena Simeonova, Bulharsko
Ekologická aktivistka, biozemědělec, předsedkyně představenstva Nadace pro životní
prostředí a zemědělství v Bulharsku EFA
Východní Evropa – perfektní aréna pro jadernou lobby
Diskuse / Přestávka
15:10 hod. – Sigrid Stagl, Rakousko
Ekonomka, předsedkyně oddělení pro socioekonomii na Hospodářské univerzitě Vídeň
Císařovy nové šaty: jaderná energetika a taxonomie EU
15:40 hod. – Eva Stegen, Německo
Energetická referentka / Energiewerke Schönau
Napolírovaná propaganda odcházejícího průmyslu - jak se jaderná lobby přehmátla na
změně klimatu
Diskuse / Přestávka
16:40 hod. – Arnie Gundersen, USA, South Carolina
Inženýr a bývalý manažer jaderného průmyslu – od 90. let Whistleblower; spolu s Maggie
Gundersenovou provozovatel neziskové organizace ‚Fairewinds Energy Education‘
Národní & mezinárodní úřady jaderného dozoru. Koho chrání ? Nikoli člověka, ale jaderný
průmysl. Pohled Insidera & Whistleblowera
17:10 hod. – Linda Pentz Gunter, UK / USA, Maryland
Zakladatelka a mezinárodní specialista ve společnosti neziskové organizace ‚Beyond Nuclear‘
Zapomenuté tváře jaderné lži: na stopě původu
V návaznosti všeobecná diskuse a možnost výměny až do 19:00 hod.

