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"Честитамо свим грађанима Србије, а дубоки наклон за све храбре и истрајне грађане
који су били на блокадама. Показали смо солидарност са најугроженијим грађанима из
Горњих Недељица", навео је покрет Еколошки устанак у саопштењу, након одлуке Владе
да укине Уредбу о просторном плану подручја посебне намене за прераду минерала
јадарит, као и све дозволе и уредбе у вези са компанијом "Рио Тинто". Они у саопштењу
позивају људе у суботу у 13х испред Сава центра и кажу да "можда неће бити блокада,
али ће свакако отићи до Министарства унутрашњих послова".

  

  

Како наводе у саопштењу, „још један захтев грађана са блокада је испуњен“.

  

„Ово је одлука Владе која је сатерана у ћошак. На самом смо крају везано за сагу Рио
Тинто. За то су заслужни једино сложни и одлучни грађани на блокадама, нико други.
Све ће да испуне само кад виде да смо заједно и да не одустајемо. На историјском
састанку у Горњем Милановцу, састале су се безмало све еколошке организације, око
тридесетак удружења је успело да дође по снегу и направили смо заједнички план
одбране од Рио Тинта и других тровача. А то је кошмар за Вучића“, наводе.
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Додају да је "главно питање шта даље".

  

"Основни предуслов је да ми Вучићу не верујемо ништа, зато смо уз помоћ врхунског
правно-експертског тима, у коме су истакнути професори и еколошки стручњаци,
направили смо план и посложили циљеве: краткорочне, средњерочне и дугорочне.
Краткорочни су управо укидање ове уредбе Владе, али морају се показати сви
споразуми на сто! Да не би после искочио неки уговор а онда грађани плаћали провизију
коју је неко од Рио Тинта ставио у свој џеп. Тада би блокаде вероватно стале, али
далеко од тога да је готово. Морају се печатирати бушотине, решити проблем бора у
подземним водама, надоместити штета пољопривредницима", наводе.

  

Следећи корак је, додају, "враћање нелегалног Просторног плана Србије на поновно
писање и разматрање, али овог пута заједно са стручњацима и грађанима, а не само по
диктату мултинационалних компанија".

  

"Јер по том ПП је поред овог у Јадру, још 40 рудника и 6 термо електрана. Ако прође овај
план Србија би бесповратно послатала рударска колонија, затроване земље и болесних
људи. Ми смо већ први у европи по броју деце оболеле од канцера. Дугорочни план је
промена закона о рударско-геолошким истраживањима, и писања нових закона –
мораторијума и слично, али то мора јако прецизно да се уради, и озбиљна стручна група
да се састави, у скупштини која слуша струку и грађане – а никако овако преко некакве
брзопотезне иницијативе. Такође, треба размотрити и идеју да се угрожена подручја
трајно заштите, да постану региони “здраве хране” што би отворило пут Европским али и
домаћим фондовима, те би се од пољопривреде зарађивало и 3-4 пута више. То је наш
циљ. Здраво село и грађани који се враћају на своја имања и дедовину, а не протерују",
кажу.

  

Зато, како се наводи у саопштењу, "у суботу у 13х испред Сава центра – можда неће
бити блокада, али ће свакако отићи до Министарства унутрашњих послова".

  

"Да се коначно похапсе батинаши из Шапца, полицајци који нису реаговали или вршили
тортуру према грађанима, али и пониште све прекршајне и кривичне пријаве против
грађана чиме је полиција незаконито вршила притисак на демонстранте, поготово у
унутрашњости", наводе.
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Кокановић: Влада да нас увери у часне намере

  

Златко Кокановић из удружења "Не дамо Јадар" изјавио је да је одлука владе Србије да
поништи Уредбу о просторном плану за пројекат "Јадар" велики корак на забрани
експлоатације литијума, али да би представници власти требало да увере еколошке
активисте и становнике западне Србије у своје часне намере.

  

Кокановић је казао да ће представници еколошких удружења у петак затражити од
Владе Србије сва документа на основу којих се укида пројекат "Јадар".

  

"Ако Влада Србије има часне намере, мора да одговори шта ће бити са више од 500
бушотина Рио Тинта на подручју западне Србије, као и са откупљеним имањима и
порушеним кућама у долини Јадра и Рађевине. Такође, и даље инсистирамо на одлуци о
трајној забрани ископавања литијума и бора у целој Србији", истакао је Кокановић.

  

По његовим речима, представници власти су пре месец дана обећали становницима
Горњих Недељица и околних села да ће уложити више милиона динара за
инфраструктуру тог краја, али да за сада од тога ништа није реализовано.

  

"Обећали су око 60 километара асфалта, бандере за електро-мрежу, 10 милиона евра за
каналисање реке Јадар… Тек ако се ти пројекти реализују вероваћемо да су намере
владе Србије часне и да смо на путу победе", нагласио је Кокановић.
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