
                                                                                       

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ УДРУЖЕЊА ЗАШТИТИМО ЈАДАР И РАЂЕВИНУ И
КОАЛИЦИЈЕ ЗА ОДРЖИВО РУДАРСТВО У СРБИЈИ

Српска академија наука и уметности ће 6.  и 7.  маја одржати скуп под називом
Пројекат Јадар – шта је познато?  Сазнавши за одржавање скупа, удружења Заштитимо
Јадар и Рађевину,  КОРС и ЦЕКОР захтевали су  од САНУ да нам омогуће присуство и
могућност обраћања на самом скупу схвативши да неће бити никог ко ће говорити у име
незадовољног народа.  Српска академија наука и уметности је  изашла у сусрет нашем
захтеву и омогућила нам да говоримо и дамо два саопштења у трајању по пет минута и то
7. маја, на крају самог скупа.

Прилику  да  говоре  6.  маја  имаће  министар  рударства  и  енергетике  Зорана
Михајловић као и директор компаније Рио Сава експлорејшн, Весна Продановић у трајању
од по 30 минута. Поред њих по  30 минута имаће и други осведочени пријатељи пројекта
„Јадар“. Поменути говорници су својим досадашњим радом јасно показали да су директни
промотери  пројекта и на овај начин заговорници пројекта добијају 2 сата времена док
активисти који су највише упућени у проблем, како теоретски, са правне стране, тако и на
терену добијају само 5 минута другог дана чиме дискусија престаје дa буде дискусија и
постаје трибина за промоцију пројекта.

Речено нам je да расправе не смеју бити политичке, али оно што видимо јесте да
политичари имају више времена на располагању од активиста и оних који су директно
угрожени пројектом. Иако је однос снага јасан и очигледан, представници удружења ће се
појавити и јасно, недвосмислено и аргументовано показати да за пројекат „Јадар“ не сме
бити места не само у Јадру, него нигде. 

Захваљујући активностима  удружења Заштитимо Јадар  и  Рађевину  и  КОРС ова
тема о којој се годинама ћутало, коначно добија јавни простор у коме најмање места има
управо за  представнике поменутих удружења. Апелујемо овим саопштењем да нам се
омогући више простора, како на самом скупу и то првог дана, 6. маја, тако и у медијима
како би јавност била подробно информисана у вези са пројектом „Јадар“.

Овим  путем  желимо  да  подсетимо  Српску  академију  наука  и  уметности  да  је
СРПСКА и да живи такође и од нашег новца као пореских обвезника.  


