NIE BAZIE F-16 W POZNANIU!!!
Nasz protest jest skierowany przeciwko
nieuzasadnionej, kuriozalnej wręcz
lokalizacji bazy samolotów F-16 na terenie
800 tysięcznej aglomeracji poznańskiej.
Przeciw sposobowi podjęcia decyzji o tej
lokalizacji - ponad głowami społeczności
mieszkańców Poznania i powiatu
poznańskiego. To także sprzeciw wobec
militarystycznej
polityki
państwa,
lekceważącej takie właśnie cywilne
potrzeby i opinie, polityki pchającej Polskę
w kolejne konflikty zbrojne.
Kłamstwa armii i propagandy, służące obronie błędnej lokalizacji bazy i
podważaniu prawa mieszkańców do odszkodowań, głoszą, że "lotnisko
było najpierw", więc mieszkańcy są sami sobie winni. To MY BYLIŚMY
TU PIERWSI, a nie wojsko! Życie na końcu pasa startowego, z którego
prawie 6000 razy w roku mają startować na "dopalaczu" myśliwce, nie
jest w ogóle możliwe z powodu monstrualnego hałasu, co potwierdzają
wiarygodne acz przemilczane ekspertyzy. Domagamy się
zaangażowania władzy publicznej w pomoc dla mieszkańców, bo
wojsko odmawia zadośćuczynienia, a sądy i inne instytucje odsyłają
nas z kwitkiem.
Dość pogardy i lekceważenia dla ludzkiej krzywdy!
Decyzja o utworzeniu w granicach miasta wielkiej bazy lotniczej
samolotów bojowych zapadła bez udziału mieszkańców Poznania.
Rozmaite koszty, straty i zagrożenia spowodowane przez
funkcjonowanie bazy w poznańskich Krzesinach obejmą całe miasto i
okolicę, w tym takie miasta jak np. Luboń i sąsiednie.
Przy założonej intensywności lotów, także nocnych, istnieje ryzyko
katastrofy nad miastem uzbrojonego samolotu bojowego.
Ponadnormatywny HAŁAS oraz szkodliwe ultra i infradźwięki
oddziałujące daleko od lotniska, wymuszą powstanie stref
ograniczonego użytkowania i inwestowania (teraz to 92 km kw.), co
oznacza spadek wartości nieruchomości, atrakcyjności gospodarczej
Poznania, odpływ inwestorów i firm z powodu obniżenia się komfortu
życia i pracy w znacznej części miasta. A zrzuty paliwa, promieniowanie
elektromagnetyczne i twarde z uzbrojenia, skażenie paliwem (JP8) i inne
rodzaje skażenia środowiska uczynią z Poznania miejsce ekologicznie
podejrzane i niebezpieczne dla zdrowia (nowotwory), co potwierdzają
badania. W długoterminowej perspektywie wszystkie te całkowite straty
i koszty są znacznie większe niż nakłady na inwestycje w Krzesinach.

Domagamy się usunięcia wojskowej bazy lotniczej
z Poznań - Krzesiny!
Tak arogancki sposób traktowania przez władze i armię cywilnych
społeczności lokalnych nie jest przypadkowy - od szeregu lat polska
polityka dotycząca sił zbrojnych ignoruje opinię społeczną. Sprawa
F-16, podobnie jak kwestia okupacji Iraku i Afganistanu po raz kolejny
pokazuje, że rząd polski postępuje sprzecznie z opinią i interesem
obywateli.
Domagamy się ujawnienia kalkulacji i uzasadnień dla lokalizacji bazy
F-16 w Poznaniu i ujawnienia całego procesu decyzyjnego - chcemy
wiedzieć, kto i w imię czego tak urządził nasze miasto!!! Należy rozliczyć
winnych tej decyzji, a także wyjaśnić udział w jej realizacji władz
samorządowych i prezydenta miasta!

Dość arogancji władzy!

Stowarzyszenie
Ekologiczne Marlewo
Poznańskie środowiska
niezależne

Przyjdź na pikietę, okaż solidarność z mieszkańcami
Marlewa i okolic. Wyraź swój sprzeciw wobec militarystycznej
polityki władz.
11 listopada /sobota/ podczas festynu z okazji przylotu do Polski F-16/
Start: godz. 11.00 skrzyżowanie ulic Andrychowskiej/Staszowskiej
/dojazd od pętla Starołęka do przystanku przy "figurze Matki Boskiej",
autobus linii 58/, przemarsz pod bramę główną lotniska, godz. 13.00
demonstracja przed bramą główną lotniska w Poznaniu-Głuszynie
ul. Głuszyna /dojazd od pętla Starołęka autobus linii 58/
www.pka.most.org.pl

