Informacja prasowa
Schönau, dnia 10.02.2012

Kampania prowadzona przez przedsiębiorstwo
energetyczne Schönau (EWS) „100 dobrych argumentów
przeciwko energii atomowej” zatacza coraz szersze kręgi –
teraz również w Polsce.
Najbardziej znanym czytelnikiem jest sam Barack Obama, któremu Ursula Sladek —
świeżo upieczona laureatka nagrody Goldmann Enviromental, wręczyła
angielskojęzyczne wydanie „100 Good Reasons Against Nuclear Power”. Samą tylko
japońską wersję językową pobrało już w sieci ponad 25 000 osób. Pewne japońskie
wydawnictwo chce je wydać w formie książki. Po francuskiej, angielskiej, japońskiej,
norweskiej, chorwackiej i rosyjskiej przyszedł czas na wersję polską.
Opublikowana ona zostanie na stronie internetowej pod adresem www.100-gutegruende.de dnia 11 lutego 2012 roku przy okazji dnia upamiętniającego wydarzenia
w Fukushimie odbywającego się w Japonii, któremu na całym świecie będą
towarzyszyć akcje solidarnościowe oraz milczące manifestacje.
„100 dobrych argumentów przeciwko energii atomowej” ukazuje, w jaki sposób
niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą energia atomowa — poczynając od wydobycia
uranu, poprzez eksploatację elektrowni atomowych, kończąc na utylizacji odpadów
radioaktywnych — są bagatelizowane lub przemilczane, jak gospodarka jądrowa lekceważy
ludzkie prawa oraz że energia atomowa wcale nie jest tania. Po awarii elektrowni atomowej
w Japonii Niemcy w końcu podjęły decyzję o powolnym wycofaniu się z energii atomowej.
„Polska jest – jeszcze – w tej dobrej sytuacji,“ mówi pani Ursula Sladek, Członek Zarządu
firmy Netzkauf EWS eG, „że natychmiast może zaangażować się w przyjazne dla środowiska,
długofalowe zaopatrywanie w energię i nie musi podejmować nieobliczalnego ryzyka
związanego z energią atomową. Duży dostęp do źródeł energii odnawialnych w Polsce
umożliwia oszczędność energii oraz zwiększenie wydajności. Można jeszcze obalić plany
związane z energią atomową – wspólnie z obywatelami Polski czynnie się w to angażujemy!"
Polska wersja językowa pojawi się 11 lutego 2012 przy okazji japońskiego dnia
upamiętniającego wydarzenia w Fukushimie i zostanie rozpowszechniona przez polski ruch na
rzecz ochrony środowiska i inicjatywy antynuklearne oraz ich rozdzielniki prasowe.
Inicjatywa „100 dobrych argumentów przeciwko energii atomowej” wprowadzona została
w życie w roku 2009 przez elektrownię Schönau. Wspiera ją w Niemczech ponad 30 instytucji
zajmujących się ochroną środowiska, konsumentów i klimatu oraz inicjatywy antynuklearne.
W oparciu o sto piętnaście niepodważalnych argumentów elektrownia Schönau pokazuje,
dlaczego nadszedł najwyższy czas na rezygnację z energii atomowej. Centralnym medium
jest strona internetowa kampanii, z której można też pobrać wersje w różnych językach.
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Oprócz zwięzłych, jasnych argumentów przeciwko energii atomowej na stronie internetowej
znajdują się również pocztówki elektroniczne, interaktywny trening argumentacji, pies tropiący
znajomość argumentów oraz wiele innych materiałów do pogłębiania wiedzy na temat energii
atomowej.
Wydana do dziś w nakładzie 95 000 sztuk kieszonkowa wersja „100 dobrych argumentów” jest
niezbitym kompendium wiedzy, która stanowi podstawę argumentacji w środowiskach
antynuklearnych i zaangażowanych w ochronę środowiska. „Plakat 100 dobrych argumentów”
typu „zrób to sam” pobrano już 40 000 razy. Od roku 2011 „100 dobrych argumentów
przeciwko energii atomowej” dostępne jest też jako aplikacja dla użytkowników iPhone'ów
i iPad'ów.
Elektrownia Schönau dostarcza ekologiczny prąd 125 000 klientów na terenie całych Niemiec.
Dzisiejsze przedsiębiorstwo energetyczne ma swój początek w inicjatywie zaangażowanych
obywateli, która powstała po katastrofie w Czarnobylu. Obywatelskie przedsięwzięcie należy
dziś w 100% do Netzkauf EWS eG, gdzie konsekwentnie dąży się do przejścia na odnawialne
źródła energii i angażuje w oszczędzanie i wydajność energetyczną.
Kontakt:
Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH
Ursula Sladek
Telefon: +49 7673 - 888 550
Adres e-mail:
u.sladek@ews-schoenau.de
Strona internetowa: http://www.ews-schoenau.de
Strona internetowa kampanii EWS „100 dobrych argumentów”
www.100-gute-gruende.de
http://100-gute-gruende.de/pdf/g100rs_pl.pdf
„Nie dla energii atomowej – 100 dobrych argumentów” jako aplikacja do iPhone'a i iPad'a
http://itunes.apple.com/app/anti-atom-wrack-ab-100-gute/id427246102?mt=8
Informacje dotyczące krajowej milczącej manifestacji z okazji dnia upamiętniającego wydarzenia
w Fukushimie
http://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/fukushima-jahrestag/mahnwachen-112.html
Fotografia prasowa
Poniższa fotografia w wersji przeznaczonej do druku znajduje się na stronie internetowej:
http://www.ews-schoenau.de/ews/pressemitteilung.html
Inne fotografie prasowe dotyczące kampanii znajdują się na stronie internetowej:
https://100-gute-gruende.de/meta/presse.xhtml

Ursula Sladek, Członek Zarządu Netzkauf EWS eG wręcza
Barackowi Obamie »100 Good Reasons Against Nuclear Power«
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