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Покрет "Одбранимо реке Србије (Старе планине)" позвао је председника државе и
министра унутрашњих послова да дођу у место Ракита код Бабушнице да виде шта се
дешава, док не буде касно и неко настрада, или да се Александар Вучић коначно огласи
по питању малих хидроелектрана.

  

  

Представник тог покрета Александар Јовановић упозорио је на конференцији за
новинаре да се у Ракити "све време дешава концентрациони логор" и да приватно
обезбеђење инвеститора Горана Белића патролира са бејзбол палицама по селу и да се
"људи пребијају, каменују".

  

За Белића закон не важи, а нас позивају на информативне разговоре, сваки дан стижу
тужбе, рекао је Јовановић.

  

Десимир Стојанов је, констатујући да полиција уочи и за време трајање конференције,

 1 / 2



Покрет "Одбранимо реке Србије" позвао Вучића и Стефановића да дођу у Ракиту: Тамо је концентрациони логор, људи се пребијају, каменују
петак, 19 јул 2019 20:00

иако је позвана, није дошла да склони мушкарца који их је провоцирао и на сваки начин
покушао да на себе скрене пажњу новинара, шта онда да очекује од полиције у
Бабушници.

  

Безакоње у Ракити се две године константно наставља, Белић ради мимо свих
предвиђених законских процедура, нагласио је Стојанов, напоменувши да је добио
батине од инвеститоровог обезбеђења кад је покушао да сними неке од нелегалних
радњи.

  

Довео је десетак батинаша да обезбеђују градилиште, тамо где он каже да је
градилиште, где он жели да прође цевовод, на нашим имањима, објаснио је он.

  

Александар Панић је, набрајајући све прописе које је инвеститор мале хидроелектране
"Звонце" прекршио од 2016. године, када су радови почели, подсетио и да је, од 220
становника Раките, више од 170 потписало петицију против градње, али се општина
Бабушница на то оглушила.

  

Организатори конференције, Грађанске иницијативе и Кућа људских права и
демократије, нису дозволили присуство ни улаз у зграду екипи дневног листа
Информер.

  

(Фонет)
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