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SPRAVEDLNOST OBĚTEM 
ÚNIKU TOXICKÉHO PLYNU

Před třiceti lety zahynulo 7000 až 10 000 lidí 
v důsledku jedné z největších průmyslových katastrof – 
úniku plynu z továrny v Bhópálu v centru Indie. Mnoho 
obětí, převážně ženy, stále sužují vážné zdravotní prob-
lémy a přetrvávající kontaminace životního prostředí 
nadále narušuje základní práva nových generací obyvatel 
postižené oblasti.

Aktivistky Rampyari Baiová a Safreen Khanová poznaly dopady katastrofy velmi z blízka. Rampyarina snacha byla v osmém 
měsíci těhotenství, když byla najednou, v důsledku úniku plynu, převezena k porodu. Ona i její miminko však záhy v nemocnici 
zemřeli. Sama Rampyari se už dlouhou dobu potýká s rakovinou.

Safreenin otec má vážné problémy se srdcem a její matka špatně vidí. Safreen nám řekla, že mnoho dětí v její komunitě se 
rodí s různými postiženími či deformacemi. Místní obyvatelé věří, že rozsáhlé zdravotní problémy jsou o to horší, že jsou nuceni 
každodenně pít kontaminovanou vodu.

Tři dekády od nehody se oběti a přeživší stále nedočkali adekvátní kompenzace, která by pokryla jejich újmy na zdraví. Mnoho 
z nich žije ještě ve větší chudobě než dřív. Předmětem značného znepokojení je stále probíhající kontaminace okolí továrny 
v Bhópálu, která od té doby, co byla opuštěna po úniku plynu, zůstává zdrojem závažného znečištění a nikdy nebyla řádně 
zabezpečena. Navíc firmy stojící za havárií ještě nepřijaly žádnou zodpovědnost.

NAPIŠTE PREMIÉROVI INDICKÉ REPUBLIKY
Naléhejte na indickou vládu, aby řádně vyčistila a zabezpečila místo havárie, a aby byly 
zodpovědné firmy potrestány.

NAPIŠTE NA ADRESU: 
Narendra Modi, Prime Minister of India, Prime Minister’s Office, South Block, Raisina 
Hill, New Delhi-110011, India

ZAPALTE SVÍČKU, ROZSVIŤTE SVĚTLO PRO OBYVATELE BHÓPÁLU
Na připomenutí třicátého výročí této katastrofy budou bhópálské komunity organizo-
vat pochodňový průvod. Byli bychom moc rádi, kdybyste se k jejich pochodu na dálku 
připojili. Stačí, když se vyfotíte s jakýmkoli světlem (se svíčkou, baterkou, prskavkou, 
zapalovačem nebo lucernou) a tuto fotku spolu s voláním o změnu vložíte na twitterovou 
stránku indického premiéra Narendry Modi (@narendramodi).


