26 Nisan Çağrısı
Yeryüzünün radyoaktif kirlenmesine karşı sanatsal,
entellektüel, bilimsel ve kitlesel bir ayaklanma için!
Önsöz
Bu çağ rı bir politik parti, sendika, bir baskı grubu veya bir kolektif tarafından
yapılmamaktadır.
Son 16 yıldır sanatsal etkinliklerinin yüzde ellisini radyoaktif kirlilik konusuna ayıran bir
Fransız tiyatro grubu tarafından yapılmaktadır.
Gezegenin radyoaktivite ile kirlenmiş geleceği
basit bir ihtimal değil, somut bir durumdur ve
bunu durdurmaya biz karar verebiliriz. Bunun
alternatifi hiçbir şey olmamış gibi davranmak ve
istatistiki olarak tahmin edilebilir daha pek çok
kaza ile karşı karşıya kalmaya hazırlanmak
demektir.
26 Nisan 1986’da Çernobil, 11 Mart 2011’de
Fukuş ima felaketleri tarihe geçti. İ nsan topluluklarını
yaralamaya devam eden iki nükleer felaket…
Bu felaketlerin-gelecekte olacağ ı öngörülebilen diğ er
felaketler gibi bir kesin baş langıç tarihi var ama bir
sonlanma tarihi yok.
Yüzlerce ve muhtemelen
binlerce yıl atmosfer, okyanuslar ve toprağ a dağ ılan
radyoaktif partiküllerin yarı ömrü bitene kadar
sonlanmayacak!
Biz her bilgili insanın bunu durdurmayı isteyeceğ ini ama hangi yolla bunu
baş arabileceğ ini bilmediğ ini düş ünüyoruz. Bugüne kadar tüm gezegenin radyoaktif
kirliliğ e adım adım bulaş masını durduramadığ ımız doğ ru!
Zaman ilerledikçe, gezegenin bir “nükleer kış ”a doğ ru kaydığ ı daha elle tutulur gözle
görünür hale gelmektedir. Hiçbir demokratik, bürokratik etkinlik, hiçbir yasal yol veya
üniversite “nükleokrat”ların çılgınlığ ını durdurmaya yetmemiş tir. Hiçbir ş ey onları sarsmış
görünmemektedir-olan büyük kazalar, nükleer savaş tehdidi, astronomik mali kayıplar,
sürüncemede kalan inş aat programları, nükleer atıkların stoklarda yığ ılması, inatla
savundukları iddialarının bilimsel çalış malarla çürütülmesi onları sarsmamaktadır.
Peki, ne yapmalı?

Çağrı
Zaman, yeni bir s ivil veya askeri nükleer felaketin
eş iğ inde olduğ umuz un bilincinde olan birey lerin
ayağ a kalkma cesa retini gös terme zamanıdır! y ılı
top lumun fa rkındalık ve aydınlanma yılı olmalıdır. 11
Mart’da Fukuş ima felaketinin baş langıcının beş inci
yıldönümü, 26 Nisan’da da Çernob il felaketinin
baş langıcının
30uncu
yıldönümü
anıla caktır.
Yeryüzünde her yerde bu ta rihler acıy la anıla caktır.
Ne düş üneceğ imize, hangi bilginin yayılacağ ına, ne
söyleyeceğ imize ve ne yazacağ ımıza nükleer güç
grup la rının ka ra r vermesi kabul edilemez .
Bugünden itiba ren b iz : sanatçıla r, gazeteciler, öğ retmenler, fotoğ ra fçıla r, müz isyenler, oyuncula r,
kütüphaneciler, sokak sanatçıla rı, bilim insanla rı, dansçıla r, a raş tırma cıla r, belgesel film yapımcıla rı, sirk
sanatçıla rı, ş a irler, sinema ve tiyatro yöneticileri, fes tival organizatörleri, politikacıla r, aktiv istler ve
sorumluluk sahibi yurttaş la r nükleerle kirlenmiş geleceğ e ka rş ı bir b ilinç isyanını oluş turma k için ça lış maya
baş layacağ ız. Kamusal alanla rda top lu okumala r, seminerler, akademik seminerler, gös teriler, konfera nsla r,
sergiler, film gösterimleri, dans la r, karnavalla r düzenleyecek, bu etkinliklere üretimleri ile ka tılmak isteyenleri
de sevinerek ara mıza alacağ ız .
11 Ma rt v e 26 Nisan arasında tam y edi hafta değ iş ik mekanla rda-ünivers iteler, okulla r, kütüphaneler, kent
meclis leri, endüstri atık alanla rı vb- metinler okunaca k, filmler gösterilecek, fotoğ rafla r sergilenecek, ta rtış ma
ve seminerler düzenlenecek.
Geleceğ in radyoaktiv ite ile daha fazla kirlenmes ini durdurma k için biz sanatçıla r, entelektüeller ve bilim
insanla rı bu etkinlikler a racılığ ı ile yurttaş la rı ikna edelim… B inlerce gösteri, kitap, res im, fotoğ raf, bale,
konser, raporlar, balola r, akademik seminerler, ka rnavalla r, ş iirler, ve araş tırma la r ortaya çıksın!
Bu çağ rı herkes in üzerine düş ünmes i, okuması, iletiş im kurması, destek ve fon bulması, sergi, forum ve
sahneleme alanla rını bulabilmes i için ş imdi yapılma ktadır. B rut de Béton bu çağ rının koordinasyonunu
üstlenmiş tir.

İletişim içinbrut-de-beton@orange.fr

Bruno Boussagol

Telefon

André Lariv ière

(00 33) (0) 4 63 31 50 12

Programdaki geliş meleri izlemek için-İ nternet sitesi

http://www.brut-de-beton.net

Bu çağ rıy ı imzalamak istiy orumAd, SoyadGrup, ş irket v eya örgütün adı (varsa)
Elektronik posta adresi-

Telefon no-

Aş ağ ıda açıklaması bulunan etkinlik ile katılmak istiy orum-(Lütfen önerilen etkinliğ i ay rıntılı olarak tanıtınız)
Tarih v e zaman (11 Mart-26 Nisan 2016 arasında)
Yer-(Ülke, kent, açık mekan v eya salon adresi)
Bu etkinlik ile ilgili temas kurulacak sorumlu kiş i (elektronik posta adresi v e telefon numarası)

