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Proti radaru budou demonstrovat v Evropě
Praha/ Demonstrace po celé Evropě podpoří boj českých odpůrců amerického radaru v Brdech. Domluvili se na tom v
sobotu zástupci světových mírových organizací na své konferenci v brdské Březnici.
„První by se měl uskutečnit v Madridu začátkem listopadu,“ říká Jan Májíček z iniciativy Ne základnám.
„Nejbližší český protest bude 17. listopadu, do té doby budeme objíždět republiky autobusem a v městech vysvětlovat
proč radar nechceme,“ dodává Majíček.
„Je to legitimní cesta, ale postavení argumentů a věcná diskuse nad nimi, je mnohem důležitější než protesty v
ulicích,“ říká místopředseda parlamentního výboru pro obranu Michael Hrbata (ODS) a dodává, že on osobně je
připraven k individuálním diskusím na téma proč je výstavba radaru potřebná.
Setkání 350 účastníků ze 16 zemí pozdravil video pozdravem starosta Hirošimy Tadatoši Akiba, který vyzval ke
společnému boji za úplné jaderné odzbrojení.
Pořadatelé také přečetli dopis londýnského starosty Kena Livingstona, který podpořil účastníky. „Češi by měli
mít právo rozhodnout o tom, co bude stát na jejich území,“ napsal Livingston.
Podle organizátorů se akce zúčastnilo 86 starostů z České republiky. Mezi nimi sklidil největší potlesk Jan
Neoral z Trokavce. „Jsem hrdý na občany naší vesnice, kteří se jako první postavili proti vládní aroganci,“ řekl Neoral
který přirovnal dění okolo radaru k boji Davida s Goliášem. „A všichni víme, jak ten boj dopadl,“ ukončil svůj projev.
Na programu setkání byly i debaty v diskusních skupinách. V jedné z nich se českým starostům představila
organizace Starostové za mír, kterou založili před pětadvaceti lety v japonské Hirošimě.
„Starostové pro mír pracují ve spolupráci s OSN. Od roku 2003 jsou pravidelně zváni na konference Spojených
národů,“ říká Pol d'Huyvetter z Belgie a dodává, že OSN se podílí i na projektu jaderného odzbrojení.
Podle d'Huyvettera chtějí starostové prosadit podobný dokument, jakým je Kjótský protokol o snižování
škodlivých emisí.
Foto popis| MÍR ZE SVÍČEK. Znak míru vytvořili ze svíček na závěr konferenci proti zbrojení v Březnici na Příbramsku
její účastníci.
Foto autor| Foto Deník/Eva Kořínková
Region| Střední Čechy
Klíč| Hrbata Michael; PSP
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