Petição para Realização da Desnuclearização
e uma Sociedade Centrada em Energia Renovável
Objetivo
Devido às contínuas explosões e à fusão do núcleo dos reatores da Central Nuclear de
Fukushima Daiichi da Tokyo Electric Power Company (TEPCO), prevê–se que a contaminação
radioativa do mar, do ar e da terra, afecte no futuro muitas pessoas.
Entretanto, ainda com os problemas dos sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima
e Nagasaki por resolver, tornamo–nos agora, simultaneamente, não só vítimas da energia
nuclear mas também autores do desastre.
Além disso, receamos que a atual situação venha a afetar negativamente não só as crianças
de hoje mas também as do futuro.
Pais, mães, irmãos e irmãs preocupam–se com o que dar de comer às crianças e onde
encontrar abrigo. Ainda continuamos sem resposta. Pensando nas futuras gerações, aspiramos
sinceramente por uma “sociedade sustentável e pacífica”, que reconsidere o seu atual estilo de
vida, o qual atenta contra a natureza, explora e desperdiça energia, e que encontre formas de
coexistência com todos os seres vivos deste planeta.
Em primeiro lugar, exigimos que o governo inverta radicalmente a política nuclear com
vista à eliminação da energia nuclear. A fim de atingir este objetivo, exigimos o que se segue:
Petição
1. Exigimos o cancelamento do plano de construção de novas centrais nucleares e o
desmantelamento progressivo das centrais nucleares existentes, incluindo a de
Hamaoka.
2. Exigimos que o reator “Monju” e as instalações de reprocessamento nuclear, que
utilizam plutônio, o material mais perigoso do planeta, não entrem em operação e
sejam encerradas definitivamente.
3. Exigimos uma mudança imediata nas políticas energéticas que sejam mais
centradas na poupança energética e na energia natural.

Petição para Realização de Desnuclearização
e uma Sociedade Centrada em Energia Renovável
Exmo. Sr. Tadamori Oshima, Presidente da Câmara dos Representantes
Exmo. Sr. Masaaki Yamazaki, Presidente da Câmara dos Conselheiros
Exmo. Sr. Shinzo Abe, Primeiro–Ministro do Japão
Assinantes:
Nome

Endereço

País

Organização apoiante
Organização Patrocinadora／Promotores Principais
Comitê dos Cidadãos para a petição de dez milhões de pessoas para
dizer “Fim às centrais nucleares”
Promotores Principais:
Katsuhito Uchihashi, Kenzaburo Oe, Keiko Ochiai, Satoru Kamata,
Ryuichi Sakamoto, Hisae Sawachi, Jakucho Setouchi, Takashi Tsujii,
Shunsuke Tsurumi
a/c Gensuikin, 1F 3–2–11 Kanda Surugadai, Chiyoda–ku,
Tóquio 101–0062, Japão
Tel. 03–5289–8224 Fax. 03–5289-8223
＊<Como enviar a petição> Envie a cópia original à organização patrocinadora acima mencionada. (Cópias
duplas e faxes não serão aceites.)
＊ Ao enviar a(s) folha(s), inclua uma nota com referência ao número total das assinaturas.
＊ A petição será enviada ao Governo e à Dieta Nacional do Japão, e não será utilizada para qualquer outro
fim.

