
Владимир Ђукановић: „А шта ми који хоћемо Рио Тинто? Ево, ја хоћу Рио Тинто. И хоћу протест зато што ви ометате да дође Рио Тинто. Хоћемо протест против вас“
петак, 03 децембар 2021 13:29

Посланик Српске напредне странке Владимир Ђукановић изјавио је да подржава
компанију Рио Тинто и да је потребно организовати скуп подршке тој компанији.

  

  

У сусрет протесту који је планиран у суботу, а који се широм Србије организује због
спорних закона о експропријацији и референдуму, а за које се сумња да се
уподобљавају због тога да би компанија Рио Тинто могла лакше да послује у Србији,
Ђукановић се огласио са тврдњом да је потребно организовати скуп подршке овој
компанији.

  
  

Ђукановић: Ево, ја хоћу Рио Тинто

    

„А шта ми који хоћемо Рио Тинто? Ево, ја хоћу Рио Тинто. Хоћу протест зато што ви
ометате да дође Рио Тинто. Хоћемо протест против вас. Што се то нама не допушта?
Што се ми одмах проглашавамо као људи који не желе добро Србији и то медијски тако
‘халабучете’? Ево, хоћемо протест да желимо Рио Тинто у Србији“, поручио је
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Ђукановић.

  

Протести против Рио Тинта у Србији, односно против ископавања литијума, трају већ
дуже време, али су нарочито интезивирани у претходне две недеље. Подршка власти
овом пројекту и више пута је, како јавно, тако тајно исказана, док грађани с друге стране
упозоравају на историју пословања ове компаније и еколошке катастрофе које је
изазвала у бројним земљама света.

  
  

Mislim sta reci pic.twitter.com/suiA2ekPDu

  — Vasabio (@Vasabio4) December 2, 2021    

Иначе, народни посланик Владимир Ђукановић истовремено се налази на неколико
одговорних и важних финкција.

  

Председник је скупштинског Одбора за правосуђе а тиме је аутоматски и члан Високог
савета судства и Државног већа тужилаца.

  

То, практично, значи да може да утиче на избор судија и тужилаца, и њихову смену. Ова
чињеница је посебно важна када се има у виду да Ђукановић као адвокат брани
Предрага Колувију, оптуженог за узгајање марихуане, па и као новинар са њим ради
интервју.

  

У свему томе Агенција за спречавање корупције не види ништа проблематично. За њу
Ђука није у сукобу интереса.

  

(Нова) 
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https://t.co/suiA2ekPDu
https://twitter.com/Vasabio4/status/1466528194152919043?ref_src=twsrc%5Etfw

