10 let Greenpeace u nás
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Když jsme dávali dohromady toto číslo Magazínu Greenpeace, málem jsme zapomněli, že v březnu to bude 10 let, kdy byla oficiálně otevřena pobočka Greenpeace v bývalém Československu, tehdy jediná v celé střední a východní Evropě. Historie posledních 10 let by vydala na samostatné číslo
Magazínu. Od úspěchů až po krize a pády. Vybrali jsme z našeho archivu alespoň několik fotografií z akcí Greenpeace u nás. Odpusťte nám, jestli
jsme vynechali něco podstatného - nešlo nám o žádný reprezentativní přehled. Pokud byste si přáli dozvědět se o naší desetileté historii něco více,
prosíme napište nám.

Tato fotografie se natolik vtiskla
do povědomí české veřejnosti,
že Greenpeace tu bude už asi
navždy spojováno hlavně
s protesty proti jaderným elektrárnám, 24. dubna 1990
(výročí havárie v Černobylu).
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Aktivisté odebírají vzorky odpadních vod
vytékajících z chemičky Spolchemie, Ústí nad
Labem, léto 1998.
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Cílem této akce bylo upozornit, že pokud bude
Temelín spuštěn, celý jeho výkon bude muset
být pod cenou exportován do Německa, léto
2000.

Aktivisté Greenpeace pomáhají evakuovat lidi
postižené katastrofálními povodněmi ve
Starém Městě u Uherského Hradiště, červenec
1997.
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Aktivisté Greenpeace nabírají
vzorky odpadních vod vytékajících z podniku Synthesia
Pardubice, 3. července 1998.

Memento za Černobyl, Jaslovské Bohunice,
25. dubna 1991.
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Zvláštní policejní komando
zasáhlo proti pokojnému protestu Greenpeace, jehož cílem bylo
upozornit SÚJB na nevyřešené
bezpečnostní rizika jaderné
elektrárny Temelín.

V roce 1992 Greenpeace zahájilo kampaň za
záchranu severočeské obce Libkovice, která
měla padnout za oběť těžbě uhlí. Zprava
Jakub Patočka a Jan Piňos vedle Václava
Havla.

Aktivisté Greenpeace odebírají vzorky pro
analýzu na dioxiny po požáru Linde Frigera,
Beroun, květen 1998

