
Светлана Цеца Бојковић: Путем својих медија власт шири причу о томе да је борба против “Рио Тинта” политичка, они не умеју ни да размишљају о добробити за народ
уторак, 07 децембар 2021 14:47

 За нас је посета Горњим Недељицама на известан начин била врло потресна, иако смо
те дивне људе који бране своју земљу и домове могли да чујемо и упознамо на великом
септембарском протесту против “Рио Тинта” у Београду.

  

И тада сам била врло узбуђена, као што је то, верујем, био и сваки нормалан човек који
их је чуо. Али, оно што смо видели током посете заиста је драматично, јер смо и
сопственим очима могли да се уверимо шта се догађа овим људима. То каже за Данас
глумица Светлана Цеца Бојковић.

  

Она је са још двадесетак колега, драмских уметника који су као подршка стали уз
житеље овог места – Горица Поповић, Драган Мићановић, Анита Манчић, Тихомир
Станић, Весна Чипчић, Бојан Димитријевић, Марко Јањић, Јово Максић, Милутин
Милошевић…, у недељу, 5. децембра, посетила Горње Недељице и села око реке Јадар.
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И многи други уметници су, према речима Бојковић, такође желели да пођу, али због
обавеза нису успели, и она верује да ће им се они придружити током других посета овом
крају, и да ће своје обавезе на време регулисати.

  

Јер, како истиче, подршка житељима Горње Недељице, околних села и целог лозничког
краја, једна је од најважнијих мисија у овом тренутку за све наше грађане.

  

– Власт стално прича о некаквој површини земљишта, и праве цифре се крију пред
очима јавности, а то су хектари и хектари, то није некакав цртеж којим нам машу са
својих телевизија. Да ли је ико из власти пре него што је уопште кренуо у разговоре са
“Рио Тинтом” отишао да види тај крај? Мислим да није, а нисмо видели ни да је
председник, дан раније пре нас, 4. децембра, када је после вишемесечних молби
мештана Горње Недељице коначно отишао да разговара с њима, ишао да види ту земљу.
А то је 600 хектара земље, од чега је 145 хектара продато манипулацијама и
наговарањима власти и “Рио Тинта”. Остали житељи, дакле власници 455 хектара, неће
да продају своју земљу, и сад држава која преговара са овом компанијом хоће да донесе
закон о експропријацији, и да им на силу отме земљу. Власт тврди да овај закон нема
везе са “Рио Тинтом”, али ако се усвоји, онда ће то бити пљачка по хитном поступку, што
је апсолутно јасно сваком човеку ко иоле размишља о томе какви се закони доносе у
његовој земљи. Мештани Горње Недељице код којих смо били су најтрвђи орах тог
језгра, рекли су нам да они неће да оду са своје земље и по цену да изгубе главу, и то ће
бити велика трагедија и скандал ако се то догоди. Има још много оних који их
подржавају у том крају, на општини Лозница живи око 20 хиљада људи, и оно што је сада
најпотребније јесте да сви станемо уз њих – каже Бојковић, истичући да је застрашујуће
колико премијерка Србије обмањује јавност.

  

– Чула сам је, и то стално понавља и на РТС, који би морао да штити јавни интерас
грађана, а не да нас лаже и да стоји уз власт, и на прорежимским телевизијама, како је
скоро сва земља у Горњим Недељицама и околним селима око Јадра продата, што је
апсолутно манипулација, у коју смо се још једном уверили током ове посете. Јавност се
стално обмањује, више немамо поверење ни у једну реч коју власт изговори, потрошила
је поверење грађана, и ову манипулацију народом и нову отимачину коју планира
законом о експропријацији не схватају само они који нису добро обавештени или који не
желе да буду обавештени, а има доста и тога – наводи наша легендарна глумица,
истичући да је у целој причи о “Рио Тинту”, закону и отимачини најважније наше
здравље.

  

– Ако би се десио тај злочин у долини Јадра, била би то трагедија над целом земљом,
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зато што се на тај простор наслања Мачва, од које се храни велики део Србије. То је
плодна земља, влажна, може да рађа и током суше, и на таквој земљи, на 50 хектара,
била би подигнута депонија, како се планира у овом пројекту “Рио Тинта”. Отровна
депонија која би пролазила кроз поре земље, и сливала се, с једне стране у реку
Кореницу, а с друге у Јадар, па из Јадра у Дрину, из Дрине у Саву, из Саве у Дунав. То
значи девастацију и тровање земље, воде и ваздуха у најширем кругу ове наше мале и
лепе Србије. Ми смо жртвовани у име нечијег профита од којег ми нећемо видети ништа,
а друго, и најважније јесте да ниједан профит не може да се мери са елементарним
људским постојањем и здрављем. А здравље, пре свега, подразумева чисту воду,
ваздух, и незаражену земљу и храну – истиче Бојковић.

  
  

Путем својих медија власт шири причу о томе да је борба против “Рио Тинта” политичка,
што ће рећи да су њихови мозгови набаждарени само на политичке функције и на
профит, те они то приписују и другим људима, јер не умеју ни да размишљају о
добробити за народ

    

А манипулација и обмана власти је, чак и при овим приоритетима за сваки земљу,
бескрупулозна.

  

– Путем својих медија власт шири причу о томе да је борба против “Рио Тинта”
политичка, што ће рећи да су њихови мозгови набаждарени само на политичке функције
и на профит, те они то приписују и другим људима, јер не умеју ни да размишљају о
добробити за народ. Наравно да борба за наше здравље није политичка, јер људи на
простору Горње Недељице и лозничког краја желе само мирно да живе и да се, као и до
сада, баве искључиво својим послом, и својом земљом. Ми остали који их разумемо
прикључили смо се њиховом протесту, јер желимо да сачувамо природу и здравље наше
Србије, наших људи, и будућих генерација које долазе. Борба против “Рио Тинта” и
закона о експропријацији је, заправо, права борба за нашу децу. Јер, уопште није важно
колико ћемо им пара оставити, кључно је да ће живети у здравој или затрованој земљи –
каже Цеца Бојковић.

  

Глумце су у Горњој Недељици дочекали мештани и представници Удружења грађана
“Не дамо Јадар”, који су их водили у обилазак терена на којима су већ урађена
истраживања и где је планирана будућа депонија за јаловину рудника “Рио Тинто”, у
висини од 60 метара.
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Обилазећи бушотине на њивама у овом атару, они су им објаснили и какво би се тровање
десило њиховој земљи, али и свима нама.

  

Како за Данас истиче Драган Мићановић, који је пореклом из Лознице, он је у Горње
Недељице кренуо пун песимизма, и са сумњом да мештани могу да победе у овој борби
против “Рио Тинта”, а вратио се с великим ентузијазмом.

  

– Најпре желим да кажем да су мештани јако били обрадовани нашом посетом, јер су
схватили да више нису сами. А и ми смо били одрадовани и задивљени њиховом
одлучношћу и снагом, јер су успели да анимирају толико људи из Србије да им помогну
својим протестима. Сада сам и лично упознао те храбре и јаке људе који су ми отворили
очи шта се дешава са мојим крајем и са том честитом Србијом, и ја сам од њихове
одлучности и снаге да одбране своју земљу постао оптимиста. Верујем да ће они својим
активизмом и подршком свих наших грађана, а та подршка стиже са протеста из целе
Србије и шири се, успети да дођу до победе, и да тог рудника “Рио Тинто” не буде у
нашој земљи – каже Мићановић.

  

И глумцу Бојану Димитријевићу посета Горњим Недељицама је врло потресно
искуство, од којег има и бољу визију свега онога што се дешава њеним мештанима, а то
је, како истиче за Данас, врло болно и тешко.

  

– У једном тренутку, снимајући Маријану Петковић из Удружења – “Не дамо Јадар”, она
је кренула да прича о томе како је у њеној породици дошло до манипулације од стране
“Рио Тинта”. Они су њеној дементној свекрви дали папир да потпише продају имања,
иако она има лекарско решење да није способна сама да доноси такве одлуке. Од
спознаје шта се, заправо, све време дешава доле са нашим људима, и видевши све то
пред мојим очима, потекле су ми сузе. Погледао сам у своје колеге и схватио да се сви
исто осећамо, и да стојимо на земљи коју мештани бране не само својим мукотрпним
радом, својом мудрошћу и памећу, већ и буквално својим животима – прича Бојан
Димитријевић.

  

(Данас)
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