
INTERNASJONAL
ANTI-ATOMKRAFT-

SOMMERLEIR
2019

12. - 18. august
Döbeln (Tyskland)

Bli med på en hel
uke med
erfaringsutveksling,
nettverking, kurs og
andre aktiviteter!

Årets sommerleir er i Döbeln i Øst-
Tyskland. Det er gode togforbindelser til
Döbeln fra Leipzig (70 km avstand). Det går
også tog fra Chemnitz (40 km) og Dresden
(50 km). Döbeln kan også nås med
Autobahn A14 og A4.

For mer informasjon:
http://camp2019.nuclearheritage.net

Kontakt: camp2019@nuclear-heritage.net

Donasjoner kan overføres til:
Kontoholder: Greenkids e.V.
BIC: GENO DE M 1 GLS
IBAN: DE75 4306 0967 1101 7406 00
purpose: "camp 2019"
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Programmet vil bestå av
presentasjoner og foredrag,
ekskursjoner og workshops om
mange forskjellige temaer
innenfor atomfeltet.

Programmet er deltakerstyrt og
vil tilpasses deltakernes ønsker.

Vi oppfordrer alle deltakerne til
å utveksle informasjon og
fortelle om atomarbeidet som
gjøres i sin region.

Nuclear Heritage Network – en uformell,
global plattform for anti-
atomkraftsaktivister, inviterer aktivister
og alle andre som er interessert til
denne internasjonale samlingen. Leiren
er en unik mulighet til å bli kjent med
andre mennesker som også er opptatt av
atomindustrien og lobbyvirksomheten
deres, til å diskutere felles strategier, for å
lære og for å styrke arbeidet vårt og
nettverket.

På leiren vil alle få et ansvarsområde
som går ut på å hjelpe kjøkkengruppen
med å lage mat og hjelpe til med å
organisere leirlivet. Alle deltakerne vil få
enkel matservering og teltplass. Det er
ikke satt noen deltakeravgift. Men leiren
er avhengig av donasjoner som
deltakerne selv bestemmer størrelsen
på. Donasjoner avgitt i forkant av leiren
ønskes velkommen!

Det vil også være mulig å bidra med andre
praktiske oppgaver på leiren som tolking,
oversettelse av tekster i forkant av leiren,
lage barneprogram og å spre ordet om
leiren.

Vi oppfordrer alle som kan om å komme i
tidsperioden 7. - 11. august for å hjelpe til
med opprigg eller bli igjen 19. - 21. august
for nedrigg.




