
Саво Манојловић: Добили смо битку. Испуњен је договор, усвојена су оба захтева. Обустављамо блокаде, али нећемо правити прославу
петак, 10 децембар 2021 17:34

"Испуњен је договор везан за прекид даљих блокада. Усвојена су оба захтева. Закон о
експропријацији је повучен. Измењен је Закон о референдуму и народној иницијативи.
Ово је једна добијена битка свих грађана, који су учествовали у њој", поручио је Саво
Манојловић из Крени Промени, пошто су у Скупштини Србије једногласно усвојене
предложене измене Закона о референдуму. Он је додао да неће прекршити дату реч да
ће блокаде престати, ако буду усвојени захтеви.

  

  

„Истовремено, део људи наших сабораца и организација које су подржале ове протесте,
жели да настави са новим захтевима. Подржавамо сваки вид борбе за промене. Не
можемо да правимо прославу док људи који су се борили са нама раме уз раме
настављају борбу. Зато нећемо правити никакву прославу“, навео је Манојловић.

  

Он је истакао да је њихов наредни корак скупљање 30.000 потписа како би Народној
скупштини предложили пропис којим ће онемогућити даље ископавање литијума, „а о
којем ће Народна скупштина морати да се изјасни“.
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Ispunjen je i drugi zahtev

Ne možemo da pogazimo reč i nastavimo sa blokadama

Ne možemo da organizujemo proslavu, dok neki naši saborci nastavljaju sa borbom. Podrška
za njih

Ovo je bila pokazna vežba šta sledi ako Rio Tinto počne radove

Objašnjenje https://t.co/HjSkNAHXum

— Savo Manojlovic (@SavoManojlovic) December 10, 2021    

„Скупљање потписа покренућемо у јануару, а пре тога нам треба мрежа људи волонтера
са којима ћемо сакупити 30.000 потписа“, казао је он и позвао све заинтересоване да се
пријаве.

  

„Ово је била показна вежба. Пратићемо сва дешавања везана за ископавање литијума.
Никакве радове нећемо дозволити. Србија није на продају“, истакао је он.
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