
Саво Манојловић састао се са владиком Григоријем и Дејаном Бодирогом пред протест испред Председништва Србије
четвртак, 27 јануар 2022 23:03

Саво Манојловић, лидер иницијативе Крени - промени, пред вечерашњи протест испред
Председништва састао се са владиком Григоријем и чувеним кошаркашем Дејаном
Бодирогом.

  

  

Он је фотографију тог сусрета објавио на свом Твитер профилу.

  

„Борбу можемо добити ако је будемо водили препуни доброте у срцу, мудрости у глави и
стрпљења у нарави. Пред данашњи протест ја сам ове вредности видео у добром и
часним људима владици Григорију и Дејану Бодироги. Видимо се данас у 19х испред
Председништва“, написао је Манојловић.
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Иначе, вечерас испред Председништва Србије у 19 сати почиње протест који организује
иницијатива Крени - промени.

  

Манојловић је јуче у изјави за Нова.рс позвао све еколошке организације и грађане да им
се придруже. Он је навео да инсистирају да се испуни последњи услов који је везан за
забрану истраживања и експлоатацију литијума и бора.

  

"Потпуно је апсурдно да забранимо Рио Тинто, а да то исто раде друге компаније. Тиме
повређујемо право на једнакост, шта нама гарантује да неће доћи нека друга компанија
која ће исто то урадити“, подвукао је Манојловић за Нова.рс.

  

Borbu možemo dobiti ako je budemo vodili prepuni dobrote u srcu, mudrosti u glavi i strpljenja u
naravi. 

Pred današnji protest ja sam ove vrednosti video u dobrom i časnim ljudima vladici Grigoriju i
Dejanu Bodirogi.

Vidimo se danas u 19h ispred Predsedništva. pic.twitter.com/VCZXS0Rlvn

— Savo Manojlovic (@SavoManojlovic) January 27, 2022    

Он је рекао да је Влада Србије све ово прихватила усвајењем захтева, али да сада
остаје још да усвоји мораторијум да би цела прича била завршена.

  

„Хајде да урадимо овај последњи корак пре избора и да коначно завршимо причу око
истраживања. Још једном понављам сутра ћемо се скупити испред Андрићевог венца и
кренути у шетњу, али ту локацију ћете видети сутра“, истакао је Манојловић.

  

(Нова.рс)

  

 2 / 2

https://t.co/VCZXS0Rlvn
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