Raport de activitate

Grupul Fără Fracturare
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Motto: ”Când injustiția devine LEGE, rezistența devine DATORIE.” (Thomas
Jefferson)

www.farafracturare.ro
1

Grupul Fără Fracturare – 1 an de activism antifracturare
I. Cine suntem și ce facem
Grupul Fără Fracturare (GFF) este un grup informal, format din mai mulți tineri dedicați cauzei
antifracturare, care și-au dedicat, pe parcursul ultimului an (2014), cea mai mare parte a
timpului lor luptei împotriva fracturarii hidraulice, cu focus pe aspectul informării cetățenilor
privind pericolele fracturării hidraulice. Componența lui este una variabilă ca și dimensiune, cu
fluctuații in timp. Grupul Fără Fracturare este alcătuit dintr-un nucleu de bază al grupului,
format din 3 tineri, care care sunt implicați permanent în activitățile grupului, și mai mulți
membri cu activitate temporară, precum și voluntari care sprijină acțiunile Grupului, în funcție
de disponibilitatea de timp a fiecăruia. Grupul are de la sfarșitul lunii martie 2014 un sediu
mobilat și echipat din donații, a cărui chirie e finanțată tot din donații. În acest spațiu au loc
întâlnirile de consfătuire și pregatirea acțiunilor. Mare parte a acțiunilor se dezvoltă, însă, prin
coordonare la distanță, prin intermediul platformelor de socializare.
Activitățile de acțiune directă și informarea pe teren sunt dublate și de o activitate publicistică în
cadrul site-ului www.farafracturare.ro. Anterior acestui demers, Maria Olteanu, activă pe relația
internațională, a realizat un blog in limba engleză, www.frackoffromania.wordpress.com, prin
care ține la curent comunitatea internațională în legatură cu ceea ce se întâmplă în România pe
subiectul fracturării hidraulice.
Grupul Fără Fracturare întreține relații de colaborare cu alte grupuri informale și ONG-uri care
au activitate în domeniul problemelor de mediu, în special pe problema fracturării hidraulice,
dar și a cianurării, a tăierii pădurilor, a tratatului de liber schimb SUA-EU(TTIP), care amenință
să atace democrația, mediul și protecția socială a statelor UE.
Membri
Membrii de bază ai Grupului Fără Fracturare sunt: Maria Olteanu- geograf, Master in Studi
Europene, Marius Lazăr- sociolog, Alexandru Lisman- artist.
Membrii cu activitate temporară ai GFF: Andreea Corina Ciurea – PR, Ionuț Gal – Master
Protecția Mediului, Alina Cărădeanu-filosof (Asociația Edelwais), Alexandru Alexe (Activiști
fără Frontiere)-graphic&web designer și creator instrumente activism, Andreea Balaureafotograf, Adrian Aciu- psiholog, George Popescu- specialist IT, Mihaela Butacu- arhitect,
Cristina Lazăr- traducător, Irina Vergu- jurist, Mircea Vintilescu– geohidrolog (Mișcarea
Eurocivica), Simona Panaitescu- matematician, Alexandru Cârstea, Matei Ghimiș- filosof,
Roxana Popescu- medic dentist, Liviu Ceacăr- graphic designer, Roxana Ionescu- economist,
Ionuț Mareș. Menționăm că activitățile întreprinse de fiecare voluntar nu au neapărat legătură
cu profesia/meseria de bază a fiecăruia, ci sunt specifice pentru fiecare acțiune civică
desfășurată de noi. Activitățile se întind de la distribuire de pliante sau strângere de semnături
pentru petiții până la traduceri, redactare articole sau fund-raising.
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Colaborări:
De asemenea, Grupul Fără Fracturare colaborează pe foarte multe proiecte cu Grupul de
Interventie Civica-Brașov, atat la activități de informare pe teren, cât și la organizarea de
evenimente civice, organizarea de proteste.
Colaborăm și cu majoritatea ONG-urilor de mediu și a grupurilor informale din țară și din
diaspora, precum și cu cei din alte țări (Bulgaria, UK, Polonia, Franța, Spania, Suedia, Irlanda,
Austria, Germania, Olanda, Danemarca, Grecia, Cehia, Ucraina, Italia Maroc, Tunisia, Algeria,
Canada, SUA, Africa de Sud, India, Australia, Noua Zeelandă).
Apelurilor noastre li se alatură, tot în funcție de disponibilitate, și numeroși voluntari, care ajută
la organizarea diferitelor evenimente mai ample sau la campaniile de informare. Întreținem o
bază de date cu voluntari care s-au înscris pe listele noastre cu ocazia diferitelor evenimente la
care am participat cu stand.
II. Grupul fara Fracturare – Activitatea națională
Grupul Fară Fracturare s-a născut acum aproape un an, cu ocazia grevei lui Alexandru Popescu,
ploieșteanul care s-a aflat în greva foamei timp de 22 de zile (începând cu 21 decembrie 2013),
în semn de protest față de abuzurile Jandarmeriei la Pungeşti şi a exploatării gazelor de şist
prin metoda fracturarii hidraulice de mare volum. Inițial, grupul s-a format spontan, ca un grup
de acțiune, pe baza necesității de coordonare a activității de mentenanță a taberei de greva
foamei și transformarea ei într-un punct de informare, fără a-și propune în primă fază să-și
continue activitatea într-o formă mai mult sau mai puțin organizată și după încheierea
protestului prin greva foamei. Acest grup a evoluat, s-a transformat, a adunat noi membri și
oameni de sprijin, și și-a definit locul și rolul în cadrul societății civile active pe probleme de
mediu, devenind astfel unul dintre cele mai active grupuri din țară pe probleme de mediu, a
carui activitate este în intregime bazată pe voluntariat, niciunul din membrii săi nefiind
remunerat, până acum, pentru activitatea depusă.
Încă din luna ianuarie, locul simbolic al
grevei foamei de la TNB a căpătat, datorită
inițiativei celor ce aveau să devină ulterior
membrii Grupului Fără Fracturare (pe atunci
încă neconsolidat), și o funcție informativă.
Astfel, tabăra de greva foamei de la TNB s-a
transformat, încet-încet, dintr-un loc de
protest, într-un loc cu funcție dublă: de
protest și informare. Prin bannerele
informative despre fracturarea hidraulică
montate la tabăra de greva foamei, prin miile
de pliante împărțite trecătorilor de membrii
grupului, dar și prin discuțiile purtate cu
trecătorii în legătură cu pericolele majore ale fracturării hidraulice, tabăra de greva foamei s-a
transformat treptat-treptat într-un punct de informare asupra pericolelor fracturării hidraulice.
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De la formarea sa, Grupul Fără Fracturare s-a implicat în mai multe tipuri de evenimente, de la
proteste până la activităti culturale și discuții cu factorii de decizie. Vă prezentăm mai jos cele
mai importante acțiuni desfășurate de noi, pe tipuri de activități:
1. Activitatea de informare pe teren


Pentru a folosi fereastra de oportunitate dată de prima tabăra antifracturare de la TNB,
Grupul nostru a inițiat, în continuare, un punct oficial de informare pe tema fracturarii
hidraulice. Asociaţia România Vie a depus solicitarea de obținere a autorizației pentru
amplasarea unui cort informativ pe
tema gazelor de şist iar membrii
Grupului Fără Fracturare au derulat
activitatea efectivă de informare.
Campania
de
informare
s-a
desfăşurat în zona spitalului Colţea
în intervalul 17 februarie – 9 martie,
fiind distribuite în jur de 20 de mii
de pliante. Practic, activitatea de
informare începuse încă din
perioada existenței taberei de greva
foamei de la TNB, când s-au printat
și expus mai multe bannere
informative despre pericolul fracturării hidraulice.



În data de 9 mai, de Ziua Europei, Grupul Fără Fracturare a organizat un flashmob cu
mesaje pentru o Europă Fără Fracturare, urmat de o campanie de informare a
participanților la evenimentele muzicale organizate de PMB cu această ocazie.



Între 13-15 iunie, Grupul Fără Fracturare a fost prezent la Street Delivery cu un stand
de informare colorat și interactiv, cu bannere, pliante, muzica, mesaje pentru Pungesti,
elemente interactive, activiști pe picioroange și instalația artistică pentru fotografii
“Dărâmă sonda!”. Standul antifracturare de la Street Delivery de anul acesta a dorit să
sublinieze faptul că lupta antifracturare este una internațională, desfasurată simultan pe
toate cele cinci continente. De aceea, sloganul standului GFF a fost „Fără fracturare,
nicăieri sub soare!”. Pe durata a trei zile s-au distribuit mii de pliante informative şi s-a
interacționat cu sute de participanți, în scopul informarii și activării oamenilor pe tema
pericolelor fracturării hidraulice de mare volum.



De asemenea, GFF a fost prezent și la festivalul Train Delivery, cu un stand și activități
similare celor de la Street Delivery, dar de această dată în alt context. Festivalul s-a
desfăşurat în Gara de Nord din Bucureşti, în perioada 25-27 iulie.
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GFF a fost prezent și la FânFest în perioada 11-17 august, în cadrul căruia grupul a
desfășurat o campanie de informare şi conştientizare, a strâns semnături de susţinere
pentru legea împotriva fracturării hidraulice şi a organizat un eveniment menit să pună
bazele unei rețele naționale de luptă împotriva fracturării hidraulice, rețea care
momentan trebuie consolidată, un eveniment național al activiștilor antifracturare din
țară și diaspora fiind absolut necesar în acest moment.



În perioada 26-28 septembrie, la invitaţia Grupului de Intervenţie Civică, membri ai
GFF au participat cu un pavilion destinat conştientizarii pericolelor fracturării
hidraulice, în cadrul zilelor orașului Sinaia, la festivalul BonTon, unde au fost împărțite
câteva mii de flyere, s-a discutat cu participanții la eveniment, s-a organizat un
experiment menit să explice publicului larg pericolele fracturării hidraulice pentru apă.



Solidaritate cu oamenii și comunitățile abuzate de autorități și companii



Grupul Fără Fracturare, împreună cu Grupul de Intervenție Civică- Brașov a fost alături
de familia Furcelea din Ariceștii Rahtivani, al
căror copil a decedat la o sondă OMV
Petrom din cauza neglijenței angajaților
acestei companii, încercând să mediatizeze
acest subiect boicotat de massmedia, prin
mai multe acțiuni gen flashmob, și prin
două proteste în București. De asemenea,
Grupul a strâns donații pentru familia
Furcelea, pentru a sprijini procesele
împotriva OMV Petrom și a ajuta familia. În
plan internațional, Grupul a coordonat și impulsionat acțiunea de solidarizare
internațională cu familia Furcelea, împotriva abuzurilor autorităților statului roman.



În data de 18 martie, membrii GFF au organizat la Teatrul Național, împreună cu
membri RFE, un protest spontan de solidaritate cu sătenii de la Pungești, ca urmare a
veștii sosirii sondei de explorare la Pungești.



De asemenea, la finele lunii februarie, membri GFF, alături de membri ai Grupului de
Intervenție Civică s-au deplasat pe teren la Florica, județul Buzău, pentru a informa și
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activa comunitatea locală în legatură cu o sondă de explorare pentru gaze, amplasată la
mică distanță de sat, dar și pentru a documenta abuzurile autorităților locale de acolo,
cunoscute pentru abuzurile asupra cetățenilor comunei.


Grupul Fără Fracturare a coordonat realizarea unui videoclip cu mărturii ale copiilor de
la Pungești, despre traumele vieții de copil într-un sat ocupat de Jandarmeria Română,
despre dorințele absolut dezarmante ale unor copii maturizați mult prea devreme de
situația de la Pungești. Acest videoclip, realizat de Fabrice Droulers, cu sprijinul lui
Marius Ignat, Rezistența Pungești, a fost promovat prin rețelele de socializare de ziua
internațională a copiilor.
2. Dialog cu factorii de decizie



Membri ai GFF au participat la o discuție cu Directorul Reprezentanței Comisiei
Europene în România pe tema abuzurilor statului român de la Pungești și pentru a
discuta despre decizia Comisiei Europene de a renunța la reglementarea fracturării
hidraulice, preferând varianta nonintervenției, pe baza elaborării unui set de recomandări
neobligatorii pentru Statele Membre. La discuție au participat și membri ai RFE și ai
Mișcării de Rezistență de la Pungești.



Membrii GFF și GIC Brașov au avut o întalnire cu senatorul PNL, Sebastian Grapă,
pentru a discuta problema fracturării hidraulice și a identifica căi de acțiune pe care
politicul le-ar putea sprijini. Discuția a rămas fără rezultate concrete, întrucât domnul
Sebastian Grapă a devenit inactiv pe subiectul fracturării hidraulice, dupa ce, anterior,
fusese unul dintre cei mai vocali critici ai acesteia, din rândul politicienilor romani.



Înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, membri ai GFF au fost prezenți la
actiunile electorale ale candidaților, încercând să atragă atenția asupra subiectului
fracturării hidraulice, un subiect complet absent în campania electorală. Astfel, Monica
Macovei a fost chestionată asupra poziției sale destul de evident profracturare și asupra
nonintervenției sale în cazul abuzurilor jandarmilor la Pungești. De asemenea, membri ai
GFF, alături de membri ai Asociației Edelvais au organizat un flashmob cu ocazia vizitei
lui Victor Ponta la spitalul Victor Gomoiu din capitală;



După primul tur al alegerilor prezidenţiale, GFF a iniţiat o scrisoare prin care societatea
civilă îi solicita lui Klaus Iohannis o dezbatere pe tema fracturării hidraulice înainte de
turul doi. Această scrisoare a fost semnată de aproape 40 de ONG-uri şi grupuri
informale, dar a rămas, din păcate, fără răspuns până la ora actuală. GFF va încerca în
continuare să obțină un raspuns de la Klaus Iohannis legat de această scrisoare.
3. Participare la evenimente academice



Un membru al Grupului Fără Fracturare, Marius Lazăr, a participat la Forumul Energiei
FOREN 2014, desfășurat între 22-26 iunie la Palatul Parlamentului, alături de Marina
Ștefan, inginer, și Mircea Țicleanu, geolog, director științific al Institutului de Geologie
al României. Am aflat cu această ocazie că inclusiv Romgaz este interesată de
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exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică, dar și că nu prea există voci critice
în sectorul de petrol și gaze referitor la metodele de extracție a hidrocarburilor
neconvenționale bazate pe fracturarea hidraulică.
4. Acțiuni de protest


Primul protest organizat de Grupul
Fara Fracturare, cu care s-au
solidarizat și alte ONG-uri, printre
care RFE, a fost cel de la
Reprezentanța Comisiei Europeane în
România, din data de 21 ianuarie, când
s-a protestat împotriva deciziei
Comisiei Europene de a da un set de
recomandări statelor membre, contrar
angajamentului său inițial de a elabora
un set de reglementări care să “facă
fracturarea hidraulică mai sigură”
(lucru, de altfel, imposibil).



De asemenea, GFF a organizat în data de 13 martie un protest la Ministerul Economiei,
pentru a denunța numirea lui Razvan Nicolescu, fost director în cadrul OMV Petrom, ca
Ministru Delegat al Energiei, chiar în anul în care România își negociază redevența cu
OMV. Această numire este o expresie cât se poate de clară a mecanismului “ușilor
culisante în politică”, prin care ”corporația face legislatia”, de aceea am depus cu această
ocazie o scrisoare deschisă de protest vizavi de numirea lui Răzvan Nicolescu.



Unul din proiectele cele mai
complexe la care GFF a lucrat
intens vreme de peste o lună, a
fost organizarea Zilei Naționale
Antifracturare, din 6 aprilie 2014,
când peste 60 de localităţi, atât din
ţară, cât şi din diaspora, au spus
nu
fracturării
hidraulice.
Materialele informative și afișele
pentru toată țara au fost printate și
trimise activiștilor locali de
membrii Grupului Fără Fracturare.
O parte din donaţiile rezultate în
urma acestui eveniment au fost
redirecţionate către acţiunile desfăşurate în justiţie de către Asociaţia România Fară Ei,
care a fost un co-organizator al acestei zile naţionale de protest. Cealaltă parte a
donaţiilor a fost folosită pentru a plati tiparirea a 150.000 de pliante informative.



In data de 25 aprilie, GFF a organizat o acțiune de protest la Palatul Parlamentului, cu
ocazia organizarii Energy Summit 29 + 1, la care au participat, alături de ministrul
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energiei și reprezentanți ai Comisiei Europene, directorii celor mai importante companii
producatoare dar și consumatoare de energie din Europa Centrală și de Est. Acest
Summit s-a încheiat printr-o declarație prin care se pun, practic, bazele Uniunii
Energetice Europene, bazată pe gaze de sist, produse în Europa sau importate din SUA,
dar și pe carbune, un combustibil fosil foarte poluant. Inițiativa apartine Poloniei, care
deținea presedinția UE la momentul respectiv. Astfel în cadrul acestei uniuni energetice,
România ar avea un rol clar de producător de energie pentru regiunea Centrală și de Est
a Europei.


În data de 28 noiembrie, Grupul Fără Fracturare a inițiat, împreună cu membri ai
comunității Uniți Salvam, un flashmob în fața Ministerului Finanțelor, pe tema anunțatei
ordonanțe de urgență pentru tăierea redevențelor la petrol și gaze pe care guvernul Ponta
o pregatea în tăcere, pentru a fi promulgată probabil în perioada sărbătorilor, când
societatea civilă este mai puțin vigilentă. De asemenea, GFF a organizat, alaturi de
Asociația Edelwais și Activiști Fără Frontiere, un protest împotriva aceleiași OUG
privind redevențele, în data de 30 noiembrie, în Piața Universității. Temându-se probabil
de reacția societății civile, în contextul în care oricum contestarea Guvernului Ponta este
destul de puternică și V.Ponta a pierdut alegerile prezidențiale, Guvernul a anunțat că
schimbarea sistemului de taxare a firmelor de petrol și gaze se amână cu un an, urmând
ca în 2015 să se aplice același sistem de până acum (care expiră oficial la 31 decembrie
2014).
5. Evenimente civice:



Primul eveniment al Grupului Fără Fracturare a fost organizat în colaborare cu Spatiul
Platforma ți Grupul Quantic, în perioada 30 ianuarie-23 februarie. Evenimentul intitulat
“Pânza freatică. O istorie a luptei globale antifracking”, a vizat conturarea dimensiunii
globale a luptei împotriva fracturării hidraulice dar și a importanței apei în societate și a
inclus, de-a lungul celor aproape 4 saptamani, dezbateri, proiecții de filme, instalații
artistice, și un centru de documentare pe tema fracturării hidraulice, precum și o piesă de
teatru.



Grupul nostru a sprijinit evenimentul
desfășurat de 1 mai la Pungeşti, în
cadrul căruia s-au desfăşurat o serie
de concerte în aer liber şi în care
activiştii veniţi din alte localități şi-au
arătat solidaritatea cu sătenii din
Pungești. GFF a avut doi invitați
internaționali, veniți din străinătate
special pentru acest eveniment. Unul
dintre ei este Giulio Ohaluer, de
origine italiană, care s-a mutat în
Argentina pentru studii doctorale și sa trezit că regiunea în care a ajuns
este amenințată de fracturarea
hidraulică, el devenind astfel, forțat de împrejurări, un fractivist convins. Celălalt
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oaspete a fost Markus Wailand, un producător independent de film de origine austriacă,
care a venit la noi în ţară pentru a se documenta în vederea producerii unui film
documentar despre lupta antifracturare din Europa.








De asemenea, în data de 5 mai, a avut loc o dezbatere cu cei doi invitați internaționali,
Giulio Ohaluer și Markus Wailand, în care s-au prezentat elemente din lupta
antifracturare la nivel internațional și problemele cu care se confruntă activismul
antifrack în lume, dar și modele de mobilizare civică exemplară la nivel internațional.
Agricultura și fracturarea hidraulică
Pe 30 octombrie grupul nostru a fost organizator, alături de revista Agrostandard, al
conferinţei AGROStandard numită “România - agricultură sau gaze de şist?”.
Conferinţa a avut loc în cadrul INDAGRA 2014, Târgul internațional de produse și
echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei, și a vizat în
special conștientizarea pericolelor fracturării hidraulice de către agricultori. Printre
invitați au fost: Mircea Țicleanu, Director Științific al Institutului de Geologie; Prof. Dr.
Mircea Vintilescu, hidrogeolog; Dimitrie Muscă, director CAI Curtici; Bogdan Buzescu,
președinte CATAR; Carmen Albulescu, chimist; Lavinia Andrei, Terra Mileniul III.
GFF dorește să continue cooperarea cu AGROstandard pentru organizarea altor
dezbateri similare, mai ales prin țară, pentru informarea și activarea agricultorilor pe
subiectul fracturării hidraulice.
ManiFEST – primul festival împotriva fracturării hidraulice din România
Primul proiect de mare anvergura inițiat de GFF a
fost festivalul pentru o lume fără fracturare,
ManiFEST – Ediţia „Cu noi nu te PUIeşti”,
desfașurat în perioada 6-8 septembrie. Proiectul
ManiFEST a devenit realitate datorită implicării
majore în organizare a Grupului de Intervenție
Civică, devenit între timp persoană juridică, care a
devenit co-organizator al evenimentului. De
asemenea, evenimentul a fost posibil și datorită
sprijinului mai multor ONG-uri și grupuri
informale: Mișcarea de Rezistență Puiești,
Mișcarea de Rezistență Pungești, prin Marius
Ignat, Neuer Weg, Grupul Quantic, Oastea lui
Stefan, Mișcarea de Rezistență Bârlad, Activiști
Fără Frontiere, Rezistența Iași, Transilvania
Digital, prin Departamentul de Energie
Alternativă, Asociația Edelwais, Asociația Vira,
Centrul pentru Resurse Civice- Constanța, SOS
Roșia Montană Paris, Grupul Românilor antifracturare din Italia, Save Roșia Montana
Paris, ESC Londra, Grupul românilor activi în probleme de mediu din Londra.
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Evenimentul a fost sprijinit de Primaria
Puiești, care, însă, nu și-a onorat
angajamentele
financiare
catre
organizatorii festivalului (1000 de euro),
ceea ce a dus la contractarea de datorii de
către organizatori la persoane fizice, încă
neachitate. Astfel, satul Puieşti, unde
Chevron are toate avizele necesare pentru
montarea sondei, a devenit centrul
activismului antifracturare din România
vreme de o săptămână, deoarece în
perioada premergatoare festivalului GFF a
demarat o campanie de informare în cadrul comunei Puiești, cu proiecții de filme,
informare pe bază de pliante și informare directă și activare comunitară. 20 de trupe și
interpreți din țară și din străinatate (Bulgaria, UK) și-au arătat solidaritatea față de
puieșteni și față de lupta antifracturare. La eveniment au participat peste 1000 de
persoane din Puiești, România, diaspora (Italia, Belgia, Germania).
Cea mai mare satisfacție a organizatorilor a fost când comunitatea locală a venit la
dezbateri și s-a implicat activ în găsirea de soluții de blocare a începerii activității
Chevron în zona lor. Fondurile pentru organizarea festivalului au venit din donații ale
persoanelor fizice din țară și din străinatate, din donații personale ale organizatorilor și
ale cunoștințelor acestora, plus donațiile obținute la standul de la festival. Bugetul total
al festivalului a fost de 10.000 de euro, la care s-au adaugat contribuțiile în bunuri,
servicii și muncă ale comunității locale, evaluate de organizatori la 2000 de euro. Mai
multe informații puteți obține vizitând pagina festivalului, www.festivalmanifest.ro.
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6. Activități legislative


La începutul lunii iulie, 2014, Asociaţia România Vie a introdus în Parlament, cu
ajutorul mai multor deputați, o lege prin care se doreşte interzicerea fracturarii hidraulice
de mare volum. Grupul nostru s-a ocupat de strângerea semnăturilor de susţinere pentru
această lege, coordonând activitatea în trei puncte în Bucureşti, vreme de 3 saptamani.
De asemenea, pe adresa sediului GFF au fost trimise şi semnături strânse de către
activiști prin ţară. Toate semnăturile strânse au fost predate Asociației România Vie,
pentru a fi depuse la Parlamentul României. Până la data elaborării acestui raport s-au
strâns în total 3767 de semnături pe hârtie (cea mai mare parte cu concursul GFF), care
au fost depuse pe 2 decembrie 2014 la Senat. Mai multe informații despre statusul legii,
pe pagina de FB, Susține legea antifracturare.
7. Problemele de mediu și solidaritatea globală



Primul protest de solidarizare globală organizat de GFF a fost cel împotriva abuzurilor
greu de imaginat ale poliției din Manchester asupra protestatarilor de la Barton Moss,
un fel de Pungești britanic, în fața Ambasadei Mari Britanii la București, din data de 16
martie.



GFF s-a solidarizat Zilei Internaționale împotriva Chevron, din data de 21 mai, alături
de grupuri din alte țări unde Chevron distruge mediul și democrația (în special Ecuador,
SUA, Argentina, Polonia, Nigeria). A fost organizat un flashmob menit să atragă atenția
asupra pericolelor exploatărilor Chevron în lume, dar și asupra lobby-ului
guvernamental intens al Chevron. De asemenea, mai multe stații de autobuz și de metrou
din București au fost “tapetate” cu imagini ale dezastrelor de mediu produse de
compania Chevron în lume.



GFF a fost implicat și în organizarea Marșului pentru Climă, organizat în parteneriat
de mai multe ONG-uri din Bucuresti, în data de 21 septembrie, simultan cu sute de alte
orașe de pe toate continentele.



În perioada 19-20 octombrie, echipa GFF a participat la toate seminariile organizate cu
ocazia venirii în Romania a lui John Perkins, autorul best-sellerului “Confesiunile unui
asasin economic”, de către Asociația Pachamama România, în cadrul cărora membrii
GFF au expus problema fracturarii hidraulice și s-au lăsat inspirați de viziunea și
înțelepciunea lui John Perkins..



Grupul Fără Fracturare a participat la organizarea protestului intitulat Global
Frackdown, ziua internațională de luptă împotriva fracturării hidraulice, din data de 11
octombrie, care a adus anul acesta în atenția publică și tratatul TTIP, care are implicații
directe pentru lupta antifracturare. Alte ONG-uri organizatoare au fost RFE, Edelwais,
Activisti Fara Frontiere, Ecocivica.
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8. Comunicarea cu diaspora


Comunicarea GFF cu diaspora care protestează împotriva fracturarii hidraulice în Franța,
Belgia, Marea Britanie, Spania,
Austria,
Italia,
Germania,
Irlanda, Danemarca a fost
constantă, atât pe partea de
informații, cât și în ce privește
organizarea de acțiuni concrete.
Astfel, GFF a co-organizat
protestul național antifrack din 6
aprilie,
dar
și
Global
Frackdown. Între timp, relațiile
între cei din diaspora și membrii
GFF au devenit apropiate și
datorită interacțiunii directe, fie
în țară, fie la evenimente din afara țării la care au participat membri ai GFF. Diaspora a
participat de altfel, la activitățile GFF, prin sprijin financiar și ideatic.



De asemenea, înainte de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, GFF a trimis pliante
informative în mai multe orașe din diaspora (Atena, Bruxelles, Paris şi Padova) în
vederea distribuirii lor la cozile previzibile din turul doi la secțiile de votare din
diaspora. Au fost distribuite, de asemenea, pliante printate de activiști din Viena,
Muenchen, care au răspuns apelului membrilor GFF de a folosi timpul de la coadă în
scopul informarii cetățenilor din diaspora în legătura cu problema fracturării hidraulice.
Estimăm ca în ziua alegerilor, comunitățile de români din diaspora au primit în jur de
8000 de flyere de informare despre fracturarea hidraulica.
9. Implicarea în coaliția STOP TTIP România



De asemenea GFF se implică și în coaliția Stop TTIP
România, alături de alte ONG-uri din țară, pentru
strângerea celor 24.000 de semnaturi necesare a fi strânse
de către România în vederea depunerii către Comisia
Europeană, a Inițiativei Cetatenești ”Stop TTIP”. Focusul
GFF în această campanie va fi vizarea mai ales a
publicului care conștientizează pericolele fracturării
hidraulice, în vederea conștientizarii pericolelor TTIP.
Această implicare în proiect va dura pâna în octombrie
2015.
10. Traduceri



Grupul Fără Fracturare a realizat mai multe traduceri din limba engleză ale unor articole
pe tema fracturarii hidraulice, publicate pe site-ul nostru (www.farafracturare.ro), dar și
ale unor filme documentare, ultimul fiind filmul documentar “Frack them all!”, realizat
de Russia Today, ce va fi disponibil în versiunea românească în curând.
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11. Activitatea publicistică și emisiuni TV




Activitatea publicistică
La sfârșitul lunii ianuarie, grupul de acțiune care urma să devină Grupul Fara Fracturare
a conștientizat nevoia prezenței și în spațiul virtual, și a demarat, astfel, proiectul siteului www.farafracturare.ro, cu o activitate publicistică constantă. Acesta dorește să redea
complexitatea subiectului fracturarii hidraulice, dar și să reprezinte un instrument util de
informare și activare pentru cei care doresc să se implice în lupta antifracturare. O
sinteză a articolelor apărute pe site dar și a principalelor știri pe subiectul fracturării
hidraulice de mare volum este oferită în cadrul unui newsletter trimis pe mail celor
interesați (abonarea se face pe site); De la demararea sa până în prezent, site-ul
fărăfracturare.ro a fost accesat de peste 13 000 de utilizatori, având 28 000 de vizualizări
de pagini.
Membrii grupului au constituit sau colaborează în cadrul unor echipe mai largi,
alimentând constant cu informație, mai multe grupuri și pagini de facebook tematice,
cum ar fi:
Grupuri facebook:
- Dezvoltare fara Fracturare (cu aproape 6000 de membri la data elaborării raportului)
- Diaspora Unita impotriva fracturarii hidraulice (123 de membri)
- Radarul petrolului si gazelor (65 de membri)
Pagini de facebook:
- Dezvoltare fara Fracturare (1300 like-uri)
- Susține legea antifracturare (2300 like-uri)
- Agentia de stiri Frackoff (600 de like-uri)
- ManiFEST (1500 de like-uri)
De asemenea, blog-ul în limba engleză, www.frackoffromania.blogspot.com, și grupul
de facebook Frackoff Pungesti, au reprezentat surse de informare și solidarizare cu alte
lupte din întreaga lume, dar și surse de informații pentru cei din afara țării interesați de
problema fracturării hidraulice în România.
Ocazional, membrii GFF scriu articole tematice pentru Epoch Times și Cotidianul.

Apariții media
 Pe parcursul acestui an, membri ai grupului au fost invitați să vorbească despre
problema gazelor de șist și a fracturării hidraulice la televiziuni precum Naşul Tv,
Romania TV (de două ori, la emisiunea maraton de șase ore, OTV Live) și AgroTV.
III. Activitatea internațională:
Grupul Fără Fracturare a avut și o implicare internațională puternică, datorită prezenței
anterioare coagularii sale a unuia dintre membrii nucleului de bază, Maria Olteanu, în cadrul
rețelei internaționale de luptă antifracturare. Ea a devenit, astfel, responsabilul cu relațiile
internationale în cadrul GFF.
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Astfel, Maria Olteanu a reprezentat România, alaturi de Marina Stefan, de la RFE, în
cadrul Conferinței internaționale a activiștilor antifrack din Europa și Magreb, care a
avut loc în perioada 9-12 martie în Franța, la Saint Cristol les Ales și la Paris. Acolo s-a
discutat atât despre situația actuală din diferite țări ale UE în ce privește fracturarea
hidraulică și alte proiecte nocive pentru mediu, dar și despre direcțiile de acțiune viitoare
ale rețelei, atât în domeniul fracturării hidraulice, cât și pe subiectul TTIP. Tot atunci,
cele două reprezentante ale României s-au întâlnit pentru prima dată cu grupul activ
împotriva fracturării hidraulice de la Paris și din Belgia.



Apoi, la invitația grupului de la
Bruxelles, Maria Olteanu a susținut
o prezentare despre impactul
fracturării
hidraulice
asupra
democrației în cadrul dezbaterii
intitulate “Le gaze de schiste, une
solution?”,
la
Universitatea
Catolică din Louvain la Neuve, în
data de 20 mai. Apoi, în data de
21 mai, ea a participat la protestul
organizat
în
Bruxelles,
în
colaborare cu grupurile din
diaspora
ale
ecuadorienilor,
argentinienilor și românilor, cu ocazia Zilei Internaționale anti Chevron, unde a
prezentat asaltul Chevron asupra comunităților din România și asupra democrației și
instituțiilor statului.



În perioada 28 iunie - 3 iulie, Maria Olteanu a participat la întâlnirea Rețelei
Ecosocialiste, o rețea informală de cooperare pe subiecte de justiție energetică și socială,
de mediu, din care fac parte platforme politice de stânga cu orientare ecologistă din
Europa, dar și ONG-uri și grupuri informale, în curs de consolidare. O mare parte a
discuțiilor s-au purtat în jurul subiectului fracturării hidraulice, văzut și prin prisma
luptei antifracturare din Marea Britanie, țara gazdă a evenimentului. Următoarea
întâlnire a Rețelei va avea loc pe 13 decembrie, la care va participa și Maria Olteanu, la
invitația rețelei ecosocialiste.



După încheierea întâlnirii rețelei, Maria s-a
deplasat către zona de nord a Angliei, în zona
Manchester și Liverpool, unde a vizitat mai
multe tabere antifracturare și mai multe
evenimente antifrack din zonă, și unde a
prezentat situația din România și a legat
contacte durabile cu activiștii de la Frack Free
Lancashire, dornici să ajute lupta din România.
De asemenea, l-a cunoscut pe Geza Tarjani, aka
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Gayzer Frackman, căruia i-a povestit de inițiativa lui Alexandru Popescu de a străbate
Europa pe jos pentru a transmite un mesaj Parlamentului European. Gayzer s-a decis pe
loc să se ralieze demersului, iar patru luni mai tarziu a citit, alături de Alexandru
Popescu, mesajul său și al britanicilor pentru Parlamentul Europei. De atunci, Maria, a
fost veriga de legatură între Gayzer Frackman și echipa de PR a lui Alexandru Popescu.


De asemenea, ea s-a întalnit cu membrii grupului “Save Rosia Montana Londra”, cu care
a discutat despre diferite proiecte și direcții de acțiune comune.



În perioada 17-21 august, Maria Olteanu a participat ca și invitat la tabara activistă
“Reclaim the Power”, desfasurată la Blackpool, Marea Britanie. Aici a prezentat
situația din Romania și proiectul festivalului ManiFEST, pentru care a și strâns fonduri,
grație solidaritătii activiștilor britanici, și a reușit să lege relații de cooperare cu alți
activiști din Marea Britanie, SUA, Olanda, Africa de Sud. Bineînțeles, prezența în
Marea Britanie i-a permis să aprofundeze și de această dată relațiile cu grupul antifrack
din Londra, care a fost extrem de primitor și de solidar, membri ai grupului Save Rosia
Montană Londra fiind participanți la tabăra”Reclaim the Power.”



Maria Olteanu a fost invitată, ca reprezentant al României, de către Frack Off London, la
protestul organizat în Londra cu ocazia Global Frackdown, pe 11 octombrie, unde a
susținut o prezentare a situației luptei antifrack din România și a asaltului companiilor
petroliere asupra acestei țări. La protest au participat și numeroși membri ai grupului
Save Rosia Montana Londra. Ulterior, ea a participat, alaturi de ceilalți români din
Londra, cu un banner de solidaritate internațională româno-britanică, și la protestul anti
TTIP din aceeași zi, de la Westminster Square.



În perioada 1-4 octombrie, Maria
Olteanu s-a aflat din nou la
Bruxelles, la audierea
noilor
Comisari de către Parlamentul
Europei. Cea mai interesantă audiere
a fost cea a comisarului pentru
Energie și Schimbări Climatice,
Miguel Arias Canete, în data de 3
octombrie, înaintea căreia s-a
organizat un protest la care au
participat și Mihaela Popescu, de la
SOS Rosia Montana Bruxelles și
Maria Olteanu, în calitate de reprezentante ale Rețelei antifracking europene. În timpul
audierilor, Maria Olteanu a transmis mesaje antifrack prin intermediul unui banner al
campaniei Frack Free Europe și al unui tricou cu mesajul “Stop fracking, respect
Earth”, motiv pentru care a fost scoasă de securitate din sală, în spiritul totalei libertăti
de expresie și a democrației promovate de Parlamentul European.



De asemenea, Maria Olteanu este foarte activă în rețeaua europeană antifracturare, de
unde primește informații de ultimă oră relevante la nivel internațional, pe care le
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comunică prin intermediul paginii sale de Facebook, însă este activă și în sensul
informării celor din rețea în legătură cu ceea ce se întâmplă în România. De asemenea,
ea a inițiat, cu sprijinul altor activiste din rețeaua de cooperare antifrack internațională
(Mihaela Popescu, Marina Ștefan) o scrisoare către Comisia de studiu a Hidrocarburilor
Neconvenționale, coordonată de JRC (Joint Research Centre, de pe lângă Comisia
Europeană), prin care se solicita includerea membrilor rețelei de activiști antifrack pe
lista membrilor acestei comisii, precum și finanțarea participării acestora de către
Comisia Europeană.
2. Prezența în massmedia internațională


Maria Olteanu va participa ca și autor la cartea Global Resistance to Fracking,
realizată sub coordonarea Ecologistas en Accion, Spania, prin Samuel Martin Rodriguez
Sosa, carte ce va aparea în 2015, și care strânge poveștile luptei antifrack din mai multe
țări.



De asemenea, Maria Olteanu a susținut mai multe interviuri televizate, la radio, sau în
ziare difuzate în Franța, Marea Britanie, Belgia, Argentina, Spania, SUA, Grecia.
Blogul în limba engleza www.frackoffromania.blogspot.com, întreținut de Maria
Olteanu, continuă să fie o sursă de informare pentru străinii interesați de lupta
antifracturare din România (și de cea a diasporei romanești).





De asemenea, membrii GFF lucrează împreună cu activiștii greci, prezenți și la
Manifest, la crearea unei rețele antifrack greco-române, care are printre scopuri și
activarea comunității romanești din Grecia în lupta antifracturare.

Avem nevoie de sprijinul vostru pentru a putea continua!
De-a lungul celor zece luni de activitate, GFF a organizat și a participat la zeci de proteste și
evenimente civice pe subiectul fracturării hidraulice și pe subiecte conexe, la dezbateri
academice și televizate, a printat și a distribuit în țară și în dispora peste 220.000 de flyere de
informare pe subiectul fracturării hidraulice, a scris numeroase articole online, a ținut informate
grupurile antifrack de pe facebook. Toată această activitate însumează mii de ore de muncă
neremunerată, care ar fi fost mult mai puțin vizibilă fără existența unui nucleu central de
acțiune, care să inițieze și să coordoneze diferite acțiuni. De asemenea, din donațiile primite, a
sprijinit cu bani, donații și materiale grupurile de acțiune de la Brașov (GIC), de la Pungești
(Mișcarea de Rezistență Pungești, prin Marius Ignat), Bârlad, Mangalia, Ploiești, Iași,
Constanța, Cluj.
Toata activitatea este desfașurată de cei trei membri de bază în sistem 100% voluntar, deși
implicarea lor în Campania antifracturare este uneori similara cu cea a angajaților full-time și
adesea cu mult peste, ziua de lucru a unui activist antifrack putând începe la 7 dimineața și să se
termine noaptea târziu, la miezul nopții, sau după.
Anul 2015 ne așteaptă cu noi provocări, însă experiența de până acum ne va ajuta să le facem
față cu mai multă înțelepciune anul acesta. Avem în plan acțiuni de anvergură privind
informarea la nivel național, dar și juridice, precum și acțiuni la nivel internațional. De
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asemenea, dorim să ne transformăm din Grup informal în grup cu personalitate juridică, pentru
ca acțiunile noastre să fie mai de impact și mai coerente, putând accesa, astfel, și fonduri pentru
a ne finanța proiectele. Pentru ca până atunci membrii de baza ai echipei GFF să poată susține în
continuare activitatea antifrack cu implicarea de până acum, este nevoie de sprijinul dvs. După
cum vă puteți imagina, principala barieră pentru extinderea activității GFF o reprezintă cea
financiară, însă împreună, cu sume mici, de la mai multe persoane care sprijină campania
antfracturare din Romania, putem rezolva aceasta problemă.
Puteți sprijini activitatea GFF prin donații punctuale sau donații lunare.
Iată conturile unde puteți face donații pentru a sprijini activitatea Grupului Fără Fracturare, care
este posibil să capete personalitate juridică în 2015:

Cont în lei: RO61BTRL04101201E20029XX,
Deschis la Banca Transilvania
Beneficiar Olteanu Mariana.
Cont în euro, în bancă germana (fără taxe și alte nebunii, ca la băncile romanești),
recomandabil pentru cei care donează din afara Romaniei:
IBAN: DE72 1007 0024 0509 2564 00
Bic/Swift: DEUTDEDBBER
Deschis la: Deutsche Bank.
Beneficiar: Olteanu Mariana
Cont Paypal (donații online): lishhop@yahoo.com
Va multumim anticipat că ne ajutați să luptăm pentru o Românie și o Lume fără Fracturare
Hidraulică!
Grupul Fără Fracturare
Decembrie, 2014.
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