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Чланови покрета "Крени-промени", еколошки активисти и други грађани поново су се
окупили испред Председништва због забране експлоатације литијума и бора. Саво
Манојловић, испред тог покрета, рекао је да уколико не буде мораторијума, да ће бити
блокаде на дан избора и опструкције избора. "Тражимо забрану ископавања литијума и
бора, идемо путем слободе", рекао је, након чега су се окупљени упутили ка Влади.

  

  

Окупљени траже увођење мораторијума на истраживање бора и литијума, а према
најавама Сава Манојловића рок који се тражи је 20 година. Они су се ту окупили је
сматрају да уредба није донета на правно ваљани начин бог чега страхују да ће се после
избора та компанија вратити.

  

Председница Владе Србије Ана Брнабић рекла је у разговору са представницима
удружења Не дамо Јадар да нема довољно времена како би се изгласао мораторијум на
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ископавање литијума и бора, јер је остало још две недеље до распуштања овог сазива
Скупштине.

  

Министарка Зорана Михајловић је рекла раније данас да је стављена тачка и да нема
разлога да неко у то сумња. Рекла је да се слаже са оценом да би та прича требало да
се остави за после избора када би, како каже, требало да се поведе широка расправа о
тој теми. На то јој из Крени - Промени поручују да никаква расправа није потребна и да
су две недеље довољне да Влада усвоји и предложи а Скупштина Србије усвоји такав
закон (о мораторијуму). Ако тај закон не буде донет до избора навели су да ће позвати
грађане на општу непослушност.

  

"Сматрамо апсолутном лажи ово што се ради, да не можемо да кажемо терамо Рио
Тинто. Не знам ко ће бити премијер или председник, али знам да се неће вратити Рио
Тинто у Србију", рекао је Манојловић на почетку протеста. "Можда ћемо и опструирати
изборе. Организоваћемо блокаде ако треба и за изборе, извршићемо опструкцију
избора, избора неће бити", подвукао је он.

  

Неће се ископавати ни литијум ни бор јер Србија није на продају, рекао је окупљенима.

  

"Имамо план, наредне недеље организоваћемо изјашњавање грађана и еколошких
активиста на платформи Крени - Промени... Наредног четвртка ћемо саопштити које су
опције", рекао је, наводећи да је то опструкција и блокада на дан избора. Активно ћемо
ићи са овом темом, такође је додао.

  

"Рекли су нам пре годину дана да на прсте једне руке могу да се наброје успешне
кампање против рударских компанија. Има научника који су својом чашћу рекли Србија
није на продају. У Недељицама су рекли људима да не могу да се супротставе сили
какав је Рио Тинто. Небојша, Златко и други рекли су ово је наша земља не можете је
продавати", навео је он.

  

Наша борба кренула је пре годину дана и нико од нас није имао дилему, борба против
Рио Тинта постала је свакодневица. Настали су покрети против те компаније и већ су
стигли резултати. Власт је најавила укидање лиценци за ову компанију али ова утакмица
није готова. Уплашени су људи из околине Ваљево где је Еуро литијум већ почео да
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прави бушотине. Знам да је хладно али позивам све да буду истрајни док се литијум и
бор не забране", рекла је Кристина Урошевић из организације Крени-промени.

  

  

Окупљени носе транспаренте "Стоп инвеститорима, спасимо природу" и "ЕУ. Рио Тинто.
Вуциц, иста фирма". Организатори деле летке на којима је памлет о томе зашто је
потребно борити се за мораторијум на истраживање бора и литијума.

  

Саобраћај испред Председништва је блокиран. План је да се крене у протестну шетњу
до Владе Србије, јавља репортер Н1.

  

(Н1, Србин.инфо)
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