
Данијела Несторовић (Еколошки устанак): У суботу протест у Београду код Сава центра, блокада и код граничног прелаза крај Лознице
четвртак, 13 јануар 2022 15:17

Адвокат Данијела Несторовић, један од оснивача покрета Еколошки устанак, каже
да ће у суботу бити велико окупљање грађана код Сава центра у Београду, а да ће,
блокада бити и у Прељини, као и код граничног прелаза у близини Лознице.
"Грађани ће бити на путу поред граничног прелаза. Нико не жели инцидент, али
постоји гранична линија. У том случају, уколико грађани буду стајали на путу не
чине прекршај који се тиче прелаза, већ је то блокада пута", појаснила је.

  

  

Како каже, власт корсти термин „малтретирање поштеног света“ и напомиње да су
блокаде у инетерсу свих и да нико не жели неког да малтретира.

  
  

Nико не жели да нас чује, ово је једини начин да се покаже грађанска непослушност

    

„Покушали смо институционалним путем да се изборимо за своја права, али нико не
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жели да нас чује, ово је једини начин да се покаже грађанска непослушност“, каже
Несторовић.

  

Наводи да сви који протестују и блокирају имају један циљ да привуку позорност државе
и да неко саслуша захтеве народа.

  

"Када би Ана Брнабић рекла ми прекидамо уговор са Рио Тинтом, ми престајемо.
Крећeмо се ка радикализацији, не можете ви сада излазити блокирати аутопут
десет субота, ништа се неће постићи, радикализацијом се скреће пажња, Србија ће
стати. Стаје саобраћај, комплетно све, немате нормално функционисање саобраћаја.
Ово је у инетересу свих нас, не радимо ништа из хира. Уколико се не поништи
уговор, просторни план не буде измењен, ова земља ће бити уништена", напомиње
Несторовић.

  

Каже и да је свесна сам да ће грађани добити прекршајне пријаве, можда и кривчне.

  

"Оне још стижу и тек ће стизати. Као и на претходним протетсима, оно што је
незаконито, полиција није легитимисала, мислим да ће се десити и овај пут. Пошто је
Вулин рекао да ће пустити, претпостављам да ће на исти начин путем видео надзора и
камера и писати пријаве. Сви наши протести су били мирни, то су спорадични инциденти,
људи су нервозни, можда по која чарка. Сама блокада близу граничног прелаза није
ситуација где ће неко од нас нападати нити желимо да изазовено било какав сукоб",
рекла је.

  

Рекла је и да су представници власти последњих недељу дана говорили контрадикторне
информације у вези са Рио Тинтом.

  

"Председник је говорио о огромној одштети, не знамо за шта, јер тврде да нису ништа
потписали и оптужује бившу власт. Онда се појављује премијерка, која каже да је на
ивици да раскине сарадњу и уговор са Рио Тинтом, па се појављује министарка Зорана
Михајловић, која тврди да су наши захтеви незаконити, а они нису од јуче, били су
истакнути на свим протестима. Захтеви су упућени премијерки, ми смо јој помогли на
папиру да може да каже то су захтеви еколошких организација и да донесе одлуку",
наводи.
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Сматра и да би одговорна власт ставила уговоре и споразуме са Рио Тинтом на сто.

  

"Када би ово била уређена и нормална држаvа, ако грађани траже да виде који су то
уговори и споразуми, шта је потписано са Рио Тинтом, свака одговорна власт би их
ставила на сто и рекла потписали смо, наше обавезе су овакве и овакве. То се неће
десити, али очекујем неко логично објашњење", каже.

  

"Брнабић је изјавила да су били на састанку са Рио Тинтом али се нису видели. 2017
је била у Лондону и разговарала на тему сарадње са Рио Тинтом. Желимо да видимо
какав је договор постигнут. Ако је тада давала изјаве да Србија улази у нову фазу,
нека онда објасни. Ако нема писменог документа, нека објасни шта је тада
договорено. Кад се преговара са страним амбасадама све се ставља на папир, не
верујем да је било усменог договора", рекла је адвокатица Несторовић.

  

Међутим, мисли да се неће лако одусттати, јер је, каже, у питању огроман новац.

  

"Нико не може да дође до докумената да види шта је држава преузела на себе,
очекивала бих да се Брнабић изјасни шта јој значи то што је рекла. Рио Тинто је
парадигма свега лошег што би дошло у земљу. Кад неко жели да уништи вашу земљу,
можете да му кажете марш. Не знам зашто би се преговарало са било којом компанијом
која користи прљаву технологију. Ми не желимо да зауставимо привреду, рударство је
пожељно, али не на овај начин", поручује Данијела Несторовић из Еколошког устанка.

  

(Н1)
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