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Савез еколошких организација Србије (СЕОС) саопштио је да наставља блокаде
путева све док Влада Србије не укине просторни план за пројекат Јадар и док се не
раскину сви уговори с Рио Тинтом и другим компанијама које се баве ископавњем
литијума и других метала.

  

  

СЕОС истиче да не прихвата мораторијуме ни на годину, ни на 20 година и наводи да су
16. децембра поднели захтев Влади Србије да укине уредбу којом је донет просторни
план за пројекат Јадар, али да одговора још нема.

  

„Свакодневно се обећава да ће Влада то ускоро урадити, али то ускоро никако да дође.
Последњих дана се намеће идеја о увођењу мораторијума на ископавање литијума и
бора. Свако има свој став колико то треба да траје“, наводи се у саопштењу.

  

СЕОС оцењује да ће власт искористити протест у четвртак да маргинализује досадашњу
борбу грађана на блокадама и да ће на том протесту поред њиховог захтева за укидање
поменуте уредбе тражити и увођење мораторијума од 20 година.
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Оцењује се да ће Влада прихватити те захтеве, али да ће увести мораторијум од само
годину дана и да је "то јасно" и из јучерашњег саопштења компаније Рио Сава која је
најавила померање почетка рада планираног рудника са 2026. на 2027. годину.

  

"Сад смо схватили и председникову изјаву да ће нам сви захтеви бити испуњени, па чак
и више од тога. Сад разумемо шта је то више од тога и кажемо да нас то не занима. Наш
став је јасан, излазимо на блокаде до испуњења захтева", наводи се у саопштењу
СЕОС-а.
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