
Мирослав Алексић у Лозници: Рио Тинто да одустане од литијумске тровачнице, Вучић нека се спрема да се у затвору придружи кољачима које је створио и од којих покушава да се опере
четвртак, 29 јул 2021 19:47

Потпредседник Народне странке Мирослав Алексић позвао је данас компанију Рио
Тинто да одустане од својих „отровних инвестиција“ у Србији код Лознице, јер грађани
Србије „нису на продају“ и јер ће сменити председника Србије Александра Вучића са
власти, а тада „неће бити ни рудника литијума“. 

  

  

„Нека Рио Тинто милијарде које је наменио за тровачницу у Србији инвестира на другим
местима, ако хоће, али у Србији то сигурно неће моћи. Нас не занимају њихове
милијарде, јер живот није на продају и живот нема цену“, рекао је Алексић у Лозници на
протесту више организација испред градског парламента поводом планова за отварање
рудника литијума.

  

„Поручујем Вучићу да полако пакује кофере и да се спреми да се у затвору придружи
кољачима које је створио, а од којих покушава да се опере. Ускоро ће бити заједно са
њима, па нека се у затвору разрачунају ко је коме шта дао и ко је коме шта дужан“, рекао
је Алексић.
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Алексић је навео да Скупштина Лознице, града којим „влада највећи политички прелетач
Видоје Петровић“, данас усваја просторни план који омогућава Рио Тинту да направи
рудник литијума од Јадра и Рађевине.

  

„То је наставак онога што је председник Србије Александар Вучић обећао Рио Тинту.
Желе да нам узму животе, здравље, реке, шуме, воду… Да би напунили своје џепове и
да би Вучић ои од прао своје уцењене крваве руке тако што страним компанијама
распродаје народ Србије и распродаје нашу земљу. То неће моћи, та прича је завршена“,
рекао је Алексић.

  

Алексић је истакао да су људи који су се данас окупили у Лозници „послали јасну поруку
да неће бити рудника, да нема Рио Тинта и да грађани Србије нису на продају, ни у
Лозници ни у Бору нити било где“.

  

„Ово је наша земља, а није Вучићева, Ане Брнабић, Зоране Михајловић, нити страних
амбасада и фирми, које хоће да узму профит, а нама да оставе јаловишта и загађену
воду и земљу“, рекао је Алексић.

  

Представница Удружења „Заштитимо Јадар и Рађевину“ Марија Алимпић рекла је да је
„воља грађана врховна власт и да ће зато Рио Тинто лепо да се покупи и оде из Србије,
јер рудника литијума неће бити“.

  

  

Председница Градског одбора Народне странке Ужице Ивана Парлић рекла је да је Рио
Тинто „проучио коруптивне канале у државном апарату Србије, који је огрезао у
корупцији, али није добро проучио историју народа Србије“.

  

„Ми смо се у прошлости одбранили на Дрини, Церу и Колубари, а данас се бранимо у
Лозници и сигурно ћемо се опет одбранити“, рекла је Ивана Парлић.
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(Народна странка)
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