
Ирена Барбуловић: Ми већ неколико ноћи уназад нисмо на Старици. Не знамо ко је запалио машину „Зиђина“, нити знамо ко је разрушио наш камп. Поднећемо кривичну пријаву против Зоране Михајловић због неистина и клеветања
недеља, 25 септембар 2022 18:45

Ми већ неколико ноћи уназад нисмо на Старици и не ноћимо у кампу јер током ноћи нема
минирања, а на Старици смо само да би спречили минирање. Не знамо ко је запалио
машину Зиђина, не знамо ни ко је разрушио наш камп.Можемо д анаслућујемо и
претпостављамо ко би то могао бити, али никог не можемо и нећемо да оптужимо – нека
полиција ради свој посао – рекла је за Данас Ирена Барбуловић.

  

  

Активисти који већ три месеца „кампују“ на Старици чувајући је од минирања, као и
неколико вечери уназад , у суботу око 20 часова напустили су камп. Када су у недељу
пре подне дошли у камап имали су шта и да виде – разбацане ствари и уништен камп,
сазнајемо од активисте Младена Владића.

  

Ко је уништио камп, активисти не знају, као што не знају ни ко је запалио машину Зиђина,
а како нам је Владић рекао јутрос активисти дежурни у кампу нису затекли ни
припаднике ФТО ни раднике кинеске компаније.

  

 1 / 2



Ирена Барбуловић: Ми већ неколико ноћи уназад нисмо на Старици. Не знамо ко је запалио машину „Зиђина“, нити знамо ко је разрушио наш камп. Поднећемо кривичну пријаву против Зоране Михајловић због неистина и клеветања
недеља, 25 септембар 2022 18:45

У међувремену саопштењем су се огласили министарка рударства и енергетике проф.
др Зорана Михајловић и компанија Зиђин.

  

-Оваква изјава је срамна било за ког, а камоли за министра у Влади Србије и не бих да
сада коментаришем њене наводе – узјавила је за Данас активисткиња и одборница
Ирена Барбуловић додајући: Осећам се индиспонирано, али је сигурно да ћемо против
министарке рударства и енергетике поднети кривично пријаву због изношења неистина
и клеветања – казала је Ирена Барбуловић.

  

Од Ирене Барбуловић сазнајемо да активисти не знају ни ко је уништио њихов камп на
Старици, јер ноћас као и заредом неколико ноћи пре тога активисти не проводе ноћ у
кампу.

  

-Зна се да ми већ неколико ноћи немамо дежурне активисте у кампу јер током ноћи нема
минирања, па нема ни потребе да неко ноћу буде у кампу, јер опште је познато да смо ми
на Старици да је заштитимо од минирања. Не знамо ко је уништио камп, не знамо ко је
запалио машину и можемо само да наслућујемо , али никога не можемо да оптужимо да
је то урадио. Нека полиција ради свој посао – изричита је Ирена Барбуловић.

  

Како незванично сазнајемо полиција је данас изашла на Старицу.

  

(Данас)

  

Видети још: „Зиђин“: Група „кампера са Старице“ претукла радника и запалила
опрему вредну пола милиона евра. Зорана Михајловић: Ћутини такозвани
„активисти“ недељама угрожавају безбедност радника и прете оружјем
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