Wezwijcie z nami Nationale-Nederlanden: Nie
Niszczcie ludzi, przyrody i klimatu!
Nationale-Nederlanden – właściciel i zarządzający największego w Polsce funduszu emerytalnego
NN OFE – inwestuje w niszczenie ludzi i przyrody na niespotykaną skalę – w kopalnie odkrywkowe
węgla brunatnego.
Nationale-Nederlanden – właściciel i zarządzający największego w Polsce funduszu
emerytalnego NN OFE – inwestuje w niszczenie ludzi i przyrody na niespotykaną skalę –
w kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. 10 maja pod siedzibą Funduszu w Warszawie
spotkają się mieszkańcy regionów zagrożonych budową odkrywek, obrońcy przyrody
i klimatu. Dołączcie do nas! Wspólnie pokażmy, że wiemy o związkach NationaleNederlanden z brudnym biznesem paliw kopalnych i zaapelujmy, by przestał wpierać te
niszczycielskie interesy.
Węgiel brunatny to najbrudniejsze paliwo. Budowa odkrywek zmiata z powierzchni ziemi całe
miejscowości, pola uprawne i bezcenną przyrodę, zamiast nich powstaje olbrzymia, toksyczna dziura.
To też potężna dawka gazów cieplarnianych powodujących zmiany klimatu, za którymi idą ludzkie
dramaty i wielkie wymieranie gatunków na całej planecie. Tymczasem węgiel jest zupełnie
nieopłacalny, więc instytucje finansowe na całym świecie wycofują miliardy z nieetycznych projektów
opartych na jego spalaniu, by nie pójść na dno razem z biznesem bez przyszłości. Inwestując
w węgiel, Nationale-Nederlanden ryzykuje więc ciężko wypracowanymi emeryturami Polek
i Polaków!
Nationale-Nederlanden posiada prawie 10 proc. udziałów w firmie ZE PAK, która planuje budowę w
Polsce nowych kopalni węgla brunatnego. To znaczy, że powinien wziąć odpowiedzialność za co
najmniej 10 proc. zniszczeń wywołanych tym procederem. Co wybierze Fundusz: wysychanie jezior
Pojezierza Gdańskiego oraz upadek lokalnego rolnictwa? Zmiecenie z powierzchni ziemi lasów i pól
uprawnych o obszarze 767 boisk piłkarskich i wysiedlenie tysięcy ludzi z okolic planowanej odkrywki
Ościsłowo? A może toksyczne ścieki płynące już z odkrywki Tomisławice do jeziora Gopło
chronionego w ramach sieci Natura 2000? Trudny wybór? Mamy dla Funduszu lepszą
propozycję!
Węglowych akcji pozbyły się już m. in. Narodowy Fundusz Emerytalny Norwegii i Metlife OFE,
a AXA OFE i Allianz Polska OFE redukują udziały w tym szkodliwym procederze. Najwyższy czas, by
dołączył do nich Nationale-Nederlanden! Nie zgadzamy się, by nasze emerytury finansowały
niszczenie ludzi, przyrody i klimatu, dlatego zaapelowaliśmy do Nationale-Nederlanden: skończcie
z finansowaniem brudnych interesów! Nie bądźcie Niszczycielami Natury, pokażcie, że jesteście
Naprawdę Nowocześni i odpowiedzialni: wycofajcie swoje udziały z firm węglowych. Jednak Fundusz
zwleka z odpowiedzią. Dlatego wzywamy was do działania: dołączcie do nas, wspólnie pokażmy
zarządzającym Nationale-Nederlanden, że patrzymy im na ręce i nie zgadzamy się, by próbowali po
cichu, bez wiedzy opinii publicznej zarabiać kosztem tysięcy ludzi, środowiska i przyrody.
W maju 2016 roku w ramach kampanii Break Free From Fossil Fuels ludzie na całym świecie
zaprotestują przeciwko dalszemu wydobywaniu paliw kopalnych. Polacy zagrożeni przez odkrywki,
rolnicy z Nigerii, rybacy z Wysp Pacyfiku, rdzenni mieszkańcy Kanady i puszczy amazońskiej
zjednoczą się we wspólnej walce przeciwko niszczycielskim interesom, w obronie swoich małych
ojczyzn i dla przyszłości bez katastrofalnych zmian klimatu. Warszawska akcja Nie Niszczcie! to
wyraz solidarności z całym światem, którego jesteśmy ważną częścią. Bądźcie z nami 10
maja 2016 roku w Warszawie. Spotykamy się o godzinie 11:00 przed siedzibą NationaleWezwijcie z nami Nationale-Nederlanden:
Nie Niszczcie ludzi, przyrody i klimatu!
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Nederlanden na ulicy Topiel 12.
Nasza akcja wspiera ogólnoświatową kampanię na rzecz odejścia od paliw kopalnych Break Free
From Fossil Fuels. Koordynatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich
Istot i Koalicja Rozwój TAK – Odkrywki NIE!
Kontakt:
Jakub Gogolewski: k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl
Diana Maciąga: diana@pracownia.org.pl
Chcesz zrobić jeszcze więcej? Losy klimatu decydują się w niemieckich Łużycach. Zamiast zamknąć
tamtejsze węglowe kopalnie i elektrownie, koncern Vattenfall szuka inwestora, który odkupi je po jak
najlepszej cenie. 13-16 maja tysiące ludzi z całego świata zatrzymają pracę węglowych koparek
i pokażą, że czas brudnych interesów dobiegł końca. Mówią Ende Gelaend – Dotąd i ani kroku dalej!
Inwestujący w niszczenie klimatu liczcie się z największym ryzykiem inwestycyjnym – z nami! Jeśli
chcesz wziąć udział w najważniejszym klimatycznym wydarzeniu 2016 roku, zarezerwuj miejsce
w autobusie, pisząc na adres eg2016polska@gmail.com. Więcej informacji o akcji na stronie
Ende Gelaende.
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