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UNITI NE SALVAM
Țara noastră

riscă să rămână în doar câțiva ani cu apele otrăvite, pământul toxic și cu o
agricultură aproape inexistentă. Consecințele pe care noi și cei ce vor veni dupa noi ar trebui să le suportăm sunt,
astăzi, aproape de neimaginat. Astăzi, firme particulare susținute tacit sau activ de către poliția locală, încalcă proprietatea privată a țăranilor noștri în cursa lor disperată după resurse (gaze, aur, țiței). Se pregătesc legi de expropriere
care ar da firmelor drepturi nelimitate , iar oamenii sunt lăsați să facă față singuri pericolului și să își apere pământul.
Vocea noastra rasuna raspicat si tare: a sosit vremea recoltei. Nu lasam indiferenta sa ne întunece judecata și să ne
otrăvească viitorul. Abuz de putere, coruptie, lacomie, minciuna, nepotism, mediocritate, santaj, ispita, impunitate
parlamentara, faradelege, frica, ura, subdezvoltare, saracie, ecocid, subnutritie - noi nu demisionam din calitatea
noastra de cetateni. Oamenii politici nu sunt zei, și nici de neînlocuit. Ne dorim educatie si sanatate, agricultură
sănătoasă și performantă, ocrotirea mediului înconjurator, bunastare si crestere economică durabilă. Avem aici, în
România, tot ce ne trebuie pentru o viață liniștită si demna.
Nimic nu justifica lipsa de transparenta a contractelor,
beneficierea de privilegii, secretizarea substantelor chimice nocive folosite în exploatări și a cantităților, ascunderea
consecințelor directe și indirecte a acestor activitati, gradul ridicat de radioactivitate a apelor uzate, degradarea definitiva a peisajului, si cel mai grav, punerea voita în pericol a sanatatii noastre si expunerea populatiei de acum și de
mai târziu la factori ridicati de risc patologic si cancerigen. Noi suntem natiunea. Si astazi ne luam demnitatea
înapoi.

Rosia Montana

Gaze de sist

De mai bine de două luni, ieșim în stradă pentru a
protesta împotriva proietului Roșia Montană, timp în care
guvernul si mass media au făcut tot posibilul pentru a
promova proiectul și pentru a convinge prin minciună și
omitere opinia publică de necesitatea acestuia.Oamenii
politici ignoră flagrant vocea oamenilor și încearcă să-i
prezinte pe cei ce-și apără țara și sănătatea ca fiind
neo-fasciști sau eco-aharhiști. Respingerea legii speciale pentru Roșia Montană propusă de guvern este
o victorie, și dovada faptului că protestele nu au fost în
zadar. Însă lupta pentru viitorul nostru este departe
de a se fi încheiat: urmează legea mineritului, legea
exproprierilor, și o serie de manevre legislative prin care
guvernul va încerca să ducă proiectul la “bun” sfârșit.
Interesele economice și riscurile de sănătate sunt uriașe.
Ce înseamnă proiectul Roșia Montană? 1346 hectare
destinate exploatării, 300 hectare acoperite de lacul de
decantare cu metale grele și cianură, care va amenința
viața a 6000 de persoane din zonele învecinate, 4 munți
detonați, 2064 de proprietăți strămutate, 975 de case
distruse, 7 biserici demolate, dinamitate sau acoperite de
lacul de cianură, 11 cimitire strămutate, 12.000 de tone
de cianură anual (în total 204 mii de tone) și doar 634 de
locuri de muncă pe o durată limitată.
Toate aceste
pentru doar 6% redevențe pentru statul român. Doar 6%
din resurse care sunt, de fapt, 100% ale noastre, ale
românilor! Mina de la Roşia Montană ar fi cea mai mare
exploatare de suprafaţă din Europa; aici s-ar folosi de 13
ori mai multă cianură de sodiu decât toată cantitatea

România în pericol de cutremure și otrăvire !
România este pe cale de a fi distrusă iremediabil din
cauza exploatării gazelor de șist prin fracturare hidraulică
de mare volum, metodă extrem de periculoasă pentru
pământ, apă, aer, ființe vii și oameni. Metoda implică
injectarea în sol, sub o presiune enormă, a unei cantități
uriașe de apă amestecată cu peste 700 de substanțe
toxice ce poluează pânza freatică, solul și aerul ! Din
aceste substanțe, 38 sunt extrem de toxice, alte 8 sunt
clasificate ca substanțe cancerigene ! Explorarea și
exploatarea gazelor de șist implică folosirea aceleiași
metode periculoase! Peste 70% din teritoriul României
este concesionat pentru exploatarea resurselor naturale.
O mare parte este dedicată gazelor de șist: Județele Constanta, VasluiI, Bihor, Arad, Timis, Tulcea, Iasi,
Sibiu, Mures, Arges, Olt, Calarasi, Neamt, Giurgiu,
Dolj, Valcea, Brasov, Maramures si Galati sunt pe
lista neagră.
Riscuri de mediu:
- Cutremure - Exploziile asociate fracturării și injectarea
sub presiune a fluidului au produs cutremure în SUA,
Marea Britanie și Italia.
- Criza nationala de apă – prin contaminarea chimică și
radioactivă a apei si prin utilizarea a milioane de litri din
resursele din apă potabilă a țării pentru foraj orizontal.
- Alimente toxice – Producătorii de alimente vor fi
falimentați, nimeni nu va cumpăra produse din zonele de
exploatare cu soluri și ape toxice din cauza fracturării
hidraulice de mare volum.

