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Председник Србије Александар Вучић полемисао је у Скупштини са послаником из
"Морамо Заједно" Александром Јовановићем Ћутом о Рио Тинту и поновио да је
одустајање од тог пројекта "било глупо" и да су "сви заједно уништили Србију
слушајући глупости и бесмислице око литијума".

  

  

Вучић је рекао да се плаши да је заувек пропуштено нешто што би подигло у небеса и
Лозницу, и Крупањ, и Мали Зворник и Љубовију, а како је рекао, „и Велики Зворник у
Републици Српској и читаво Подриње, али и целу Србију.“

  

„Причате ми глупости о томе, иселиће се 80 или 500 људи, тамо би се доселило 30.000
људи, па би Лозница имала 110.000 људи реалних, а не 30.000, него и 50.000 људи би се
и у Рађевину, не само у Јадар, и у читаво Подриње доселило, процветао би нам цео
крај“, рекао је Вучић.
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Посланик „Морамо заједно“ претходно је рекао да ће се Србији „Косово десити у Горњим
Недељицама, зато што су на Косову људи бежали од рата, а овде ће људи да беже од
Рио Тинта“ за „којим Вучић кука“.

  

„Будите сигурни, неће проћи много времена и доћи ће неки Рио Тинто, па ће вам
поставити исти такав невидљиви документ пред вас, па ће рећи – видите овако, господо
Срби, грађани Србије, уколико не буде било ископавања литијума у Горњим
Недељицама, добићете санкције“, рекао је Јовановић.

  

Као посебно занимљиво истакао је то што Вучић сваки свој драматични говор, где се
ломи судбина земље – завршава радосним вестима да смо нашли нова налазишта злата.

  

„Чије је то злато господине Вучићу? Хоћете да вам кажем чије је злато? Три посто или
пет посто је максимум наше злато. Чије су наше воде, наши водни ресурси? Да ли сте их
‘Кока Коли’. Чије су наше шуме? Чија је ово земља“, питао је Јовановић.

  

У свом говору он је обећао и да ће срушити мини хидроелектрану у Ракити, а да власт
после тога може слободно да га хапси.
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