EKO KROG, KS RAVENSKA VAS
in

CIVILNA INICIATIVA ZA PRIHODNOST TRBOVELJ
VABIJO na

Protestni shod v Ljubljano pod sloganom

ZA ZDRAVJE ZA ZASAVJE
RECIMO ODLOČNI NE SEŽIGANJU ODPADKOV !
VZEMIMO SI ČAS ENEGA POPOLDNEVA,
OTROKOM BOMO PODARILI DOLŽINO
CELEGA ŽIVLJENJA!!!

KDAJ?

sreda, 24.6.2009
KJE?
Pred stavbo ARSO (Vojkova 1b) ob 15:30 uri in
Ministrstvom za okolje in prostor (Dunajska 48) od 16:30 ure dalje.
Organizirani so brezplačni avtobusi.
OBVEZNA JE predčasna prijava (do torka 23.6) na tel. št.:
041 413 855
AVTOBUSI bodo pobirali ljudi ob 14. uri na avtobusni postaji pri
občini v Trbovljah ter na glavni postaji v Zagorju.
Vse ostale z lastnim prevozom obveščamo, da lahko parkirate
svoje avtomobile na velikem parkirišču za
Gospodarskim razstaviščem.

ZA ZDRAVJE ZA ZASAVJE
VZEMIMO SI ČAS ENEGA POPOLDNEVA,
OTROKOM BOMO PODARILI DOLŽINO
CELEGA ŽIVLJENJA!!!
UMAZAN POSEL
Cementarna Lafarge je pridobila okoljevarstveno dovoljenje za sežiganje
nevarnih odpadkov. Agencija RS za okolje pri izdaji dovoljenja ni upoštevala mnenja strokovnjakov in zaskrbljujočih rezultatov znanstvene
raziskave o zdravju v Zasavju (www.zdravje-zasavje.si).
V francoski cementarni se bodo za velike dobičke sežigali nevarni odpadki iz cele
Evrope ter celo odpadki iz tretjega sveta. Umiralo pa bo Zasavje!

VELIKA PRAVICA IN NUJNA DOLŽNOST
Zasavje ima možnost, da si izbere lepšo prihodnost. Naši otroci jo zaslužijo. Zdaj je
čas, da pokažemo, da smo odgovorni in da imamo hrbtenico.
Že danes se vozi ogromno ljudi iz Zasavja na delo izven svoje regije, jutri, ko bodo
ugotovili, da puščajo svoje otroke v onesnaženem okolju, bodo selili tudi svoja
bivališča.
Če želimo, da se bodo naši otroci po šolanju vračali v Zasavje, jim moramo nuditi
svetlejšo prihodnost, takšno. ki ne bo vključevala sežiganja več kot 32 000 ton
odpadkov letno oz. 100 ton odpadkov dnevno.
Zasavje tudi reliefno ni primerno za onesnaževanje, saj so doline neprevetrene in se
pojavlja naravni proces inverzije, ki zadržuje onesnažen zrak v dolinah.

Ljudje, veliko pravico imate, z vidika vaših potomcev pa nujno
dolžnost, da se uprete umazanim poslom velekapitala in zagotovite dostojno življenje v zdravem okolju sebi in zanamcem!

