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  Veřejné mínění je zde jiné, než u vás



  

Lidé se spoléhají na vyspělou úroveň 
technologie, která zde funguje. Jsme 
zkrátka technokratická společnost.



  

Provozovatel nedaleké jaderné 
elektrárny, kterou většinově vlastní 
stát, masíruje veřejnost reklamou, 

sponzorstvím, penězi apod.



  

Proto je velmi těžké v Čechách získat 
aktivní příznivce. Lidé často rezignují, 

nebo jsou naladěni neutrálně.



  

Dokládají to i opakované průzkumy 
veřejného mínění.

Zdá se, že většina Čechů je 
projaderná.

rozhodně souhlasím
33%

spíše nesouhlasím
12%

rozhodně 
nesouhlasím

8%

spíše souhlasím
47%



  

Pokud by byla otázka formulována 
např.: „Česká republika patří k 

jednomu z největších vývozců energie 
v Evropě. Myslíte si, že za těchto 

okolností JE Temelín dodává energii, 
kterou potřebujeme?“, odpovědi by 

jistě vypadaly jinak.

Lidé se však v těchto 
průzkumech vyjadřují k 

otázkám typu: Dodává JE 
Temelín energii, kterou 

potřebujeme? (Agentura STEM)



  

40 let komunismu se též 
podepsalo na myšlení lidí. 
Často mají pocit, že jejich 
hlas nemůže nic změnit.

V okolí JE Temelín byli lidé 
okolnostmi přinuceni zvyknout si na 
nový jaderný zdroj nebo tuto změnu 

řešit jiným způsobem. Třeba 
odstěhováním.



  

Pasivita je zde silně zakořeněna. 
Zatímco ve vyspělé Evropě je aktivita 

občanů přirozenou součástí 
demokratické společnosti, u nás 

převládá občanský pasivismus, který 
pak nahrává lobbistickým zájmům.



  

Abch nebyl tak negativistický, 
připravil jsem si pro vás několik 

ukázek z našich letošních 
protijaderných aktivit.

Češi spolu s Rakušany a Němci 
společně provedli přeshraniční „akce 

tří zemí proti atomu“.



  

Ozvali se v květnu na náměstích ve 
Freistadtu a Landshutu a v červnu 
spolu vylezli na vrch Kleť nedaleko 

Českých Budějovic.



  

Jsme již domluveni, že tato série 
nebude poslední a mezinárodní 

aktivity budou pokračovat.



  
V pozadí zámek Hluboká, v popředí 

rozvodna e-on - Dasný.

Na závěr uáži, jak vypadá z 
„energetického úhlu“ místi našeho 

dnešního setkání.



  

Že tam podobně působí stožáry a dráty 
vysokého napětí, kterých by s další 

výstavbou dále přibylo, se zapomíná …
Děkuji za pozornost!

V ČR se uvádí jako odstrašující 
příklad, když se v krajině objeví 

větrná elektrárna.



  

Další informace: 

http://oizp.cz/
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