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На маргинама недавно одржаног заседања Генералне скупштине Уједињених нација
у Њујорку, председседник Србије Александар Вучић имао је низ састанака са
представницима држава и привредницима са Запада, где је, поред приче о
енергетици и спољнополтичкој позицији наше државе, тема била и литијум.

  

  

Како сазнаје “Нова”, Вучић је саговорницима пренео да је Србија направила грешку што
се олако одрекла својих рудних богатстава, али да је олакшавајућа околност то што се
није обавезала да неће у будућности експлоатисати ову руду.

  

Упркос томе што је држава, након прошлогодишњих протеста, најавила да ће пројекат
“Јадар”, иза ког стоји компанија Рио Тинто, бити стопиран, ситуација на терену месецима
уназад показује да се ништа суштински није променило.
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Рио Тинто и даље купује земљу, а из врха државе стижу поруке да је одрицање од
литијума највећа глупост и политичка грешка деценије. Сам председник Србије је то
поновио и током боравка у Њујорку.

  

“Имали смо велике проблеме са литијумом у прошлости и направио сам политичке грешке
које сам спреман да признам”, рекао је Вучић гостујући на америчкој телевизији
Њузмакс.

  

Према информацијама до којих је дошао дневни лист “Нова”, председник Србије није
само током поменуте емисије говорио о литијуму, већ је тема експлоатације била
присутна и на састанцима које је имао на маргинама Генералне скупштине УН.

  

“Председник Србије признао је јавно, али и на састанцима које је имао иза затворених
врата, да је одлука да се одустане од литијума била погрешна и да наша земља мора да
пронађе начин како да искористи рудне потенцијале које поседује”, наводи извор нашег
дневног листа из врха владајуће партије.

  

Према речима нашег саговорника, у свету влада озбиљно интересовање за српски
литијум и велике међународне компаније су спремне дођу у нашу земљу, уколико им се
претходно одборе истражне радње и експлоатација ове руде.

  

Олакшавајућа околност, наводи извор Нове, је то што не постоји нити једна правна
обавеза која Србију спречава да искористи своје рудне потенцијале.

  

“Вучић је и то рекао својим саговорницима, наводећи да ће наша држава посебну пажњу
посветити овом питању у наредном периоду. С обзиром на то да су околности у свету
све теже, став је да наша држава мора да искористи све своје капацитете”, објашњава
наш саговорник и додаје да је шеф српске државе истакао како је, између осталих, и
“страни фактор” одговоран за то што су у Србији настали протести и спречене
експлоатација литијума:

  

 2 / 4



Александар Вучић у Њујорку разговарао о рудницима литијума у Србији: Нисмо се обавезали да нећемо копати у будућности. Наша земља мора да пронађе начин како да исправи грешку и искористи потенцијале које поседује
уторак, 04 октобар 2022 18:18

“Он је говорио о томе како су неки политичари, који долазе из држава чланица ЕУ,
намерно покушали да ослабе нашу земљу и да је спрече да заради. Он је тврдио да исти
ти људи немају проблем са копањем литијума у сопственим земљама, али да су, упркос
томе, подржали протесте у Србији и иницијативу за забрану ископавања ове руде”.

  

На питање да ли ће уместо Рио Тинта доћи нека друга компанија у Србију и на који
начин власт мисли да спроведе ову идеју, имајући у виду да је већина грађана против
ископавања литијума, наш саговорник каже да је неопходно разговарати са народом
како би им “било јасно да је реч о развојној шанси”.

  

Како је Вучић постао ПР Рио Тинта

  

Свако ко је и на тренутак помислио да власт у Србији држи реч, да ономад дато
обећање да компанија Рио Тинто неће рударити литијум у Србији и да је на ту причу
стављена тачка, након последњих изјава председника Србије Александра Вучића,
требало би да стави прст на чело. Јер кад Вучић каже да смо испали “једини идиоти на
кугли земаљској који су се одрекли сопственог литијума” и да је у питању велика грешка,
то некако звучи као да ће се потрудити да ту грешку исправи.

  

“Немам проблем да свакоме све у лице кажем. Сећате се како сте били сви одушевљени
револуцијом, а та револуција нам је донела да смо испали једини идиоти на кугли
земаљској који су се одрекли сопственог литијума. Замало да ме натерају да се
одрекнем и угља, да будемо највећи идиоти на свету захваљујући револуционарима. Па
сад не бисмо имали ни струје, нити било чега другог“, рекао је Вучић.

  

Подсетимо, представници Рио Тинта одржали су низ састанака о пројекту “Јадар” са
члановима Европске комисије, а судећи по извештајима са тих састанака, представници
ове компаније не планирају да оду из наше земље.

  

Да су страхови мештана Јадра и еколошких активиста о повратку Рио Тинта оправдани
говори у прилог и чињеница да се ова компанија са представницима Европске комисије
од момента када је наводно стављена тачка на цео пројекат, састала бар три пута.
Упркос чињеници да је укинута Уредба о просторном плану пројекта „Јадар“ и да су
поништени сви пратећи документи, евидентно је да Рио Тинто није ставио тачку на ову
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причу. Да је тако показују документа у која је Нова имала увид. Да је крај свему,
саопштила је Ана Брнабић 20. јануара 2022. године.

  

(Нова)

  

 4 / 4


