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Vážení příznivci Iniciativy Ne základnám,
Parlament nás (zatím) neobešel
Ve středu 29.10. se vládní koalice pokusila prosadit v poslanecké sněmovně dvě smlouvy o radaru. Na
protest proti pohrdání vůlí voličů, která byla jasně manifestována v krajských a senátních volbách,
svolala Iniciativa Ne základnám protestní akci přímo před zasedající sněmovnu. Na celodenním
obcházení se i přes nízké teploty a déšť vystřídalo na 50 lidí. V tomto druhu akcí budeme pokračovat i
nadále, pokud budou poslanci a poslankyně dále o radaru jednat. Fotografie z akce zde::
http://www.nezakladnam.cz/cs/1309_parlament‐nas‐neobejde‐ne‐schvalovani‐radaru
Mezinárodní konference
Ve dnech 1. a 2. listopadu proběhne v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (nám. Jana
Palacha, místnost 131) mezinárodní konference Protiraketová obrana USA v Evropě, kterou
organizuje Centrum globálních studií společně i s Iniciativou Ne základnám. Zahájení obou dní
konference je v 10:00h.
Cílem Iniciativy Ne základnám je již od jejího vzniku mimo jiné rozvíjet debatu na téma protiraketové
obrany. Celá konference je koncipována jako fórum pro střet argumentů odpůrců a zastánců
vybudování radarové základny na našem území.
Pozvání přijali mimo jiné:
Jan Neoral, Liga starostů proti radaru
Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Oskar Krejčí, mezinárodně‐politický analytik
Jaromír Kohlíček, poslanec Evropského parlamentu
Kate Hudson, Campaign for Nuclear Disarmament, Velká Británie
Martin Kloubek, Greenpeace
Více informací program konference naleznete zde:
http://www.nezakladnam.cz/cs/1302_aktualni‐program‐konference‐protiraketova‐obrana‐usa‐v‐
evrope
SMS list
Pokud chcete dostávat informace o akcích iniciativy přímo na Váš mobilní telefon, zašlete nám své
jméno, číslo a mobilního operátora. Pokud mobilního operátora změníte, dejte nám o tom vědět,
protože jinak Vám sms přestanou chodit.
Podpořte nás
Děkujeme všem, kteří nás podpořili jednorázovým příspěvkem i trvalým příkazem. Všechny tyto
prostředky nám pomáhají pokračovat v boji proti radaru. Zejména dnes, kdy se tento boj dostává do
své závěrečné fáze, jsou třeba prostředky na propagaci a zajištění našich akcí. Přispějte tedy prosím
na náš transparentní účet 2720320001/5500 a pomozte nám tak dotáhnout naši společnou věc do
zdárného konce.
Iniciativa Ne základnám stále hledá nové lidi, kteří by pomohli s přípravou a organizací protestů,
debat a happeningů. Pokud máte chuť se společně s námi pustit do boje proti cizí vojenské základně,
kontaktuje nás.
Iniciativa Ne základnám hledá kancelářské prostory v Praze i jinde. Ty by nám umožnily dělat naši
práci opět o něco kvalitněji a efektivněji. Pokud víte o takovýchto prostorách, nebo je sami můžete
nabídnout, obraťte se na nás.
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