Apel
La şedinţa Coaliţiei Organizaţiilor Ecologiste Neguvernamentale din Europa de la Viena (Austria) din 2527 septembrie 1998 s-a hotărât de a desfăşura pe data de 14 decembrie Ziua acţiunilor împotriva creditului de
finanţare al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a construirii reactoarelor atomice
K2/R4 de la Rovno şi Hmelniţk.
În timp ce comunitatea mondială optează pentru scoaterea treptată din funcţiune a staţiilor atomoelectrice,
înlăturarea pericolului unui nou Cernobâl, o parte din guvernanţi, businessmani, finanţatori continuă să insiste
asupra realizării unor proiecte demult depăşite, periculoase pentru natură şi om.
În caz dacă proiectul de continuare a construcţiei de noi reactoare atomice de la Rovno şi Hmelniţk va fi
aprobat, BERD va aloca un credit de 190 mln USD şi în curând, posibil, vor urma alte credite de la Euroatom
şi de la alte agenţii de creditare. Însă dacă BERD va da un răspuns negativ, posibil că proiectul va fi respins şi
Guvernul Ucrainei nu va putea primi alte împrumuturi. Pentru Mişcarea Antinucleară aceasta va fi o victorie
considerabilă.
Moldova care nu produse, nu utilizează şi nu permite transportarea pe teritoriul ei a materialelor nucleare,
dar care a suferit din cauza avariei de la Cernobâl, este interesată în neadmiterea apariţiei noilor focare de
pericol ecologic cum sunt reactoarele nucleare din Ucraina şi alte ţări.
Organizaţiile neguvernamentale de mediu din Moldova, parte componentă a comunităţii ecologiste din
Europa, se afiliază la toate acţiunile de protest contra susţinerii financiare a construirii noilor reactoare
nucleare cu speranţa că glasul lor va fi auzit de către conducerea BERD, guvernele ţărilor din Europa de Vest
şi acest proiect odios nu va fi aprobat.
Coordonarea acţiunilor de desfăşurare a Zilei de protest paneuropean este efectuată de grupul ecologic “A
SEED Europe” (Olanda), în Republica Moldova acţiunile sunt coordonate de mişcarea Ecologistă din
Moldova.
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