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INTERVENCIÓ IMMEDIATA DE L’ONU I L’ALLIBERAMENT IMMEDIAT DEL PROFESSOR YOURI 
BANDAJEVSKY 
 
CRIDA de 
- CRIIRAD-Comissió de Recerca i d’Informació Independent sobre la Radioactivitat 
- Xarxa ‘Sortir del Nuclear’   
- Greenpeace   
- Contratom   
- Lliga Internacional de dones per la Pau i la Llibertat   
- Associació de metges per a la prevenció de la guerra nuclear   
- Associació Francesa de malalts de tiroides   
- GCTPFNN - Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear   
 
Veniu a Ginebra, el dissabte 25 de maig a una gran jornada de solidaritat internacional     
 
Lloc de concentració: plaça de les Nacions a les 14h00     
 
Per exigir la intervenció immediata de l’ONU i l’alliberament immediat del professor Youri 
BANDAJEVSKY, científic que ha demostrat la responsabilitat de Txernobil en la degradació de l’estat 
de salut de la població de Belarus (abans anomenada Bielorúsia), i que ha estat condemnat a 8 anys 
de presó en règim sever, sense proves, després d’un judici que ha violat totes les regles del dret.    
 
Hi ha combats que valen la pena   
Veniu, vosaltres també a dir NO a l’arbitrarietat, a la mentida i a la injustícia.      
 
 
ALLIBEREU AL PROFESSOR BANDAJEVSKY ! 
 
No deixem que Youri Bandajevsky es mori en la indiferència generalitzada,    
No deixem que el loby nuclear se’n alegri del seu silenci . . . i del nostre !      
 
TXERNOBIL:  el primer que ha dit la veritat . . . 
Els treballs del professor Bandajevsky han establert una relació de causa - efecte entre la 
contaminació dels infants de Belarus ocasionada per la pluja radioactiva a conseqüència de 
l’accident de Txernobil i la degradació del seu estat de salut. Els seus nombrosos resultats d’anàlisis 
mostren que els models dosimètrics oficials son falsos, que el Cessi es concentra fortament al cor, 
els ronyons, la melsa i la tiroide, que els infants han sigut més exposats que els adults, que les 
patologies son nombroses, i els efectes més greus que el que es pensava.    
No és pas només el futur dels infants de Belarus que hi ha en joc a través del destí d’aquest home 
excepcional que ho ha arriscat tot per fer saber la veritat, també hi ha en joc el nostre futur i el dels 
nostres infants.      
 
La manifestació de Ginebra mostrarà a tothom, a les autoritats de Belarus, a la comissió de drets 
humans de l’ONU, a la qual se l’hi ha fet arribar un informe, la nostra determinació i el nostre suport 
a Youri Bandajevsky i a la seva família.      
 



La diada de mobilització del 25 de maig serà també una diada per compartir, solidaria i festiva. Una 
diada que ningú oblidarà.      
 
Veniu amb la vostra família, porteu als vostres amics, els vostres instruments musicals, el vostre bon 
humor. Hi haurà artistes que ens faran costat per fer d’aquesta festa un esdeveniment molt especial, 
uns moments carregats d’emoció.      
 
L’advocat de Youri ha aplegat un dossier que acaba de ser lliurat a la comissió de drets humans de 
l’ONU, que té la seva seu a Ginebra. Si no intervenim, el procediment es pot allargar molts anys. 
Hem de ser nombroses persones a Ginebra per fer que la comissió tracti el tema amb urgència i que 
pugui ser examinat durant la sessió de la comissió dels drets humans que es reunirà l’estiu. És 
indispensable que la comissió tracti el tema, ja que la salut del Youri Bandajevsky es deteriora cada 
dia que va passat i més difícil serà que pugui reemprendre el seus treballs.      
 
Per a més informació: http://www.criirad.com/  
     
 
 
 


