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субота, 19 септембар 2020 12:05

Грађани Бора окупили су се у великом броју протестујући због прекомерног загађења у
овом граду. Незадовољни грађани наводе да су проблеми са загађањем појачани од
када је крајем 2018. године кинеска компанија "Зиђин" постала већински власник РТБ
Бор, те често долази до загађења сумпор-диоксидом које је веће од законски
прописаних 350 микрограма по метру кубном.

  

  

Како јавља репортерка Н1, реч је о најмасовнијем протесту који је почео на уласку у
град, а затим се колона упутила ка "Зиђину". Према грубој процени, окупило се више од
2.000 људи.

  

Окупљени су поручили да неће одсутати од својих захтева - борбе за чист ваздух,
истичући да је то "вапај за животом".

  

Међу окупљенима је био велики број предшколске и школске деце која су скандирала
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"Нећемо дим", док су старији учесници протеста узвикивали "Ми смо Борани, најјачи смо
најјачи". Носили су транспаренте, међу којима и "Стоп злочину над борском децом".

  

Један од учесника протеста показао је лабораторијске налазе пацијенткиње из Бора у
којима се види велики садржај олова у крви.

  

Подсетимо, протекле недеље је градоначелник Бора поднео кривичну пријаву против
"Зиђина", а пре два дана је кинеска компанија обуставила рад топионице због ремонта.

  

Активиста иницијативе "Млади против аерозагађења" Илија Ђуричић је истакао да је то
требало да се деси много раније.

  

"Један од разлога зашто је оволико аерозагађење јесте управо то што институције не
раде свој посао", рекао је Ђуричић за Н1.

  

Додао је да притисак јавности треба да се настави све док се не добију гаранције да ће
топионица, када поново почне са радом, радити без да загађује ваздух.

  

"Ми немамо елементарне основе да дишемо чист ваздух, на том смо нивоу", рекао је
Ђуричић и додао да ће доћи до радикализације протеста уколико не буде адекватног
одговора.

  

(Н1) 
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