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folosită actualmente pe continent. În 17 de ani, ar intra
în procesul industrial 204 mii de tone, adică
600.000.000.000 de doze letale pentru un adult. Patru
masive muntoase ar fi aruncate în aer; craterele ar avea
un diametru de peste 8 kilometri. Actualul sat Corna ar fi
în întregime acoperit un lac de decantare, cu cianuri şi
metale grele pe 300 de hectare. Cianura stagnantă e
re-emisă în aer sub formă de acid cianhidric (folosit în
lagărele de exterminare naziste, desigur la concentraţie
mai mare), se ataşează de particulele de praf şi rămâne
în atmosferă 1-3 ani. Barajul din anrocamente (pământ
şi pietre) ar avea 185 de metri înălţime şi peste 1 kilometru lungime. În Abrud, aflat la 2 km în aval, locuiesc
peste 6000 de oameni. Proiectul minier propus de RMGC
nu se poate realiza fără o strămutare și/sau o relocare a
comunității, sacrificând majoritatea proprietăților oamenilor, spațiile publice și locurile de cult existente în acest
moment în comunitate. Roșia Montană, așa cum o știm
astăzi, va înceta să mai existe. Proiectul de față este unul
privat, realizat pentru profit, și, chiar dacă se vor crea
câteva sute de locuri de muncă, acest lucru nu poate
compensa impactul social și de mediu pe termen lung.
Toate aceste în mijlocul unuia dintre cele mai frumoase
peisaje din Europa, și pe locul unui sit arheologic de o
valoare culturala inestimabilă, ce urmează a fi distrus în
timpul exploatării. Potențialul de dezvoltare turistică al
zonei este imens, însă lăcomia guvernanților și a partenerilor lor de afaceri a ținut zona în sărăcie pentru a justifica necesitatea proiectului și pentru a putea cumpăra
ulterior foarte ieftin un pământ extrem de bogat. Transformarea Roșiei Montana în zonă mono-industrială,
destinată exclusiv mineritului, a blocat posibilitatea localnicilor de a dezvolta afaceri sustenabile, profitabile,
facându-i astfel mult mai vulnerabili în fața presiunilor.
Pentru ei și pentru noi toți, protestele vor continua, până
la interzicerea cianurilor, includerea Roșiei Montana în
patrimoniul cultural UNESCO, respingerea acordului de
mediu, demisia și anchetarea celor implicați în toată
această tradare și vindere de țară.

Hai cu noi
Avem, pentru prima dată în istoria recentă a României,
șansa unică de a pune capăt jafului economic și cultural
la care suntem supuși de atâta timp. Trăim într-o tară
bogată, ținută artificial în sărăcie de catre o mână de
politicieni vânduți, care nu ne reprezintă interesele și
aspirațiile. Ne confruntăm cu fazele finale ale distrugerii
acestei țări, însă mai este încă timp să ne salvăm. Tinerii
României au ieșit în stradă, și au nevoie de ajutorul tău.
Am dovedit că nimic tot acest efort nu a fost inutil. Legea
Roșiei Montane a fost respinsă, iar Chevron alungați din
Pungești. Lupta continua acum în Moșna și pe străzile
marilor orașe. Avem nevoie de prezența și susținerea cât
mai multor oameni. Pentru noi toți, și pentru cei ce vor
veni să ne ducă mai departe limba, informează-te, ieși în
stradă, și fă-te auzit! Uniți ne salvăm!

Riscuri Economice:
- Facturi mai mari - Exploatate de străini, gazele vor fi
proprietatea lor. Ni le vor vinde si nouă la preț liberalizat
la nivel european, făcând facturile lunare să crească, în
timp ce România primește redevențe în bani de NUMAI
3.5%.
- Afaceri paguboase - Companiile au dreptul de a folosi
terenurile concesionate fără vreo responsablitate,
distrugându-le, fără a fi obligate să suporte vreo pagubă,
lăsând în urmă terenuri sterile, imposibil de valorificat
ulterior!
- Turism la pamint - Turismul local va muri, lucru care
va afecta economia națională. Băile Felix, Buziaș, Techirghiol, litoralul Mării Negre vor fi distruse IREMEDIABIL!
Sananatea publică – Apariția UNOR GAZE PERICULOASE
în atmosferă pe o rază de 1 km în jurul zonei de
exploatare, ce cauzează: CANCER, dificultăți de
respirație, apariția bolilor specifice sistemului nervos, boli
de piele,etc
Franța, Bulgaria, Danemarca, Olanda, Cehia,
Irlanda și unele regiuni, landuri și state din Spania,
Germania, Elveția, Marea Britanie si SUA au interzis
definitiv sau temporar fracturarea hidraulică de mare
volum pe teritoriul țărilor lor !
Situatia in tara:
Pungeşti: 14 octombrie: locuitorii din Pungesti au
blocat utilajele companiei Chevron care se îndreptau spre
terenul de la marginea satului Siliștea, pentru a monta
prima sondă de explorare. Au făcut un lanț uman, s-au
luptat cu jandarmii, iar de atunci protestele au continuat.
Un localnic a suferit un infarct din cauza intimidărilor din
partea jandarmeriei și a fost spitalizat în prima zi. Deși
s-a decis ca în 24 noiembrie să fie organizat referendum
pentru consultarea populației privind extragerea gazelor
de șist, prefectura Vaslui a blocat organizarea acestuia.
Pe 14 noiembrie pungeștenii au plecat la Vaslui cu
căruțele cu cai, deciși să nu accepte fracturarea
hidraulică, pentru a cere explicații despre suspendarea
referendumului și demisia prefectului Radu Renga.
Moşna Sibiu: Proprietăţile oamenilor au fost invadate de
firma Prospecţiuni S.A., a lui Ovidiu Tender, ai carei
angajaţi au întins cablurile prin curţile lor şi pe terenurile
agricole sau livezi, fără să ceară acordul proprietarilor.
Localnicii au inceput sa adune cablurile și au alertat
autoritățile fără rezultat. Willy Schusser, care se luptă cu
aceste abuzuri, a adus cablurile în curtea sa, urmărit și
amenințat de cei de la ISP Security, pe care soția și copiii
lui Willy i-au auzit spunând: "lasa că în curte la el nu
putem să îi facem nimic dar iese el și îl batem afară.” Pe
16 noiembrie a avut loc aici o marea adunare împotriva
fracturării hidraulice și abuzurilor săvârșite de firma
Prospecţiuni S.A. care, în prezent, este cercetată pentru
tulburare de posesie.
Informeaza-te pe www:
unitisalvam.ro, rosiamontana.org
stopfracturare.ro, gazedesist.ro
facebook.com/unitisalvam

