
1.   Není rozdíl mezi radarovou a raketovou základnou. Jsou to dvě součásti jednoho 

systému, nedají se oddělit technicky ani politicky. Systém může být použit jak k obraně, 

tak k útoku.
2.   Umístěním mimořádně výkonné a technicky pokročilé radarové základny USA by-

chom se stali nástrojem jednostranné americké zahraniční politiky, určované snahou o 

vojenské ovládnutí kosmu a tzv. válkou proti terorismu. Tato válka terorismus naopak 

posílila, rozvrátila Irák, destabilizovala celý region a končí ve věznicích Guantánamo 

a Abu Ghraib.
3.   K vybudování radaru nejsme nuceni naším členstvím v NATO. Vybudování radaru 

je jednostranná záležitost USA.
4.   Základna nepřispěje nijak k naší bezpečnosti, může ji naopak ohrozit. Česká re-

publika nemá v současnosti nepřítele. Pro boj s terorismem nemají antirakety ani radar 

žádný význam.
5.   Tak jako v případě raket by neměla ČR vliv na to, co se na radarové základně 

děje a co by tam bylo ve skutečnosti instalováno. Základna by podléhala pouze veliteli 

vzdušných sil USA v Evropě.
6.   Radar stejně jako antirakety zvýší mezinárodní napětí a zrychlí závody ve zbrojení, 

které mohou vyústit ve vážný konflikt. Stoupne napětí např. ve vztazích s Ruskem.

7.   Radar je potenciálním cílem útoku, v případě konfliktu mezi státy vlastnícími balis-

tické střely velkého doletu je cílem prvního pořadí.
8.    Do logiky zbrojení budou zataženy všechny státy světa. V rozvojových zemích to 

bude mít za následek zvětšování chudoby již tak zbídačeného obyvatelstva. V Evropě 

se urychlí likvidování sociálního státu.
9.   Neznáme účinky tak výkonného radaru na život obyvatel okolí. Další podobná za-

řízení stojí na odlehlých a neobyvatelných místech.
10.  Důsledná ochrana proti nebezpečí válek a terorismu vyžaduje snižování napětí ve 

světě, nikoliv nové základny, které napětí zvyšují.

Proč říkáme 
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* podepište petici a rozšiřte ji ve svém okolí či poskytněte místo kam mohou 
lidé přijít petici podepsat
* pomozte s organizací protestních akcí proti základnám
* pomozte s propagací Iniciativy (internet, šíření letáčků...)
* poskytněte tisk či kopírování materiálů
* pomozte s webovými stránkami (grafika, programování...)
* založte místní skupinu Iniciativy a uspořádejte akci na podporu hnutí proti 
základnám (projev na náměstí, koncert, debata...)
* podpořte nás zasláním příspěvku na číslo 2720320001/2400  
* kontaktujte nás

Iniciativa Ne základnám vznikla v srpnu 2006 jako reakce na zprávy o jedná-
ních, která za zády občanů vedou někteří politici a vysocí státní úředníci.
V Iniciativě je sdruženo přes 40 organizací, které usilují o vypsání referenda v 
otázce výstavby radarové či raketové základny USA na našem území. 
Součástí snah Iniciativy je podporovat veřejnou debatu o problematice zákla-
den a šířit argumenty proti jejímu vybudování.
Iniciativa Ne základnám je nadstranická platforma, která je otevřena jak všem 
organizacím, tak i jednotlivcům, kteří souhlasí s jejími cíli. Veškerá naše čin-
nost je založena na dobrovolnosti, nejsme dobře placení poradci či lobbisté. 
Pomoz nám i ty s hnutím proti základnám!

Co můžu dělat?

www.nezakladnam.cz // info@nezakladnam.cz
606 255 709
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