
Niedziela 09/06/2013 - Komunikat prasowy komitetów i stowarzyszeń
walczących  z gazem  łupkowym, ropą łupkową, oraz gazem węglowym.

OPÓR BEZ GRANIC

PRZECIWKO  BRUTALNYM  DZIAŁANIOM KOPORACJI CHEVRON W POLSCE

Od  3  czerwca  rolnicy  i  mieszkańcy  polskiej  wsi  Żurawlów  mają  znowu  do  czynienia   z 
międzynarodowym amerykańskim koncernem Chevron, który planuje odwiert do gazu łupkowego 
na tym terenie.  Na skutek  silnego  zaangażowania  przeciwko tej  inwestycji  ze  strony ludności 
lokalnej  korporacja  ta  tymczasowo  wycofała  się  w  marcu  2012  roku.   W  niedawno  temu 
emitowanym  na  Arte  filmie   "Przekleństwo  gazu  łupkowego"  (nt:1  La  malédiction  du  gaz  de 
schiste”, emitowany przez  francusko-niemiecki kanał  telewizyjny  Arte ) , reżyser Lech Kowalski 
relacjonował walkę mieszkańców Żurawlowa. 

Pod ochroną służb bezpieczeństwa i w bardzo napiętej atmosferze  Chevron wziął  w posiadanie 
działkę znajdującą się na koncesji Grabowiec, aby ogrodzić teren, gdzie ma być zainstalowana 
wiertnia.
Według mieszkańców,  koncesja poszukiwawcza odnośnie tego terenu wygaśnie 6 grudnia 
2013,   obejmuje  tylko  badania  sejsmiczne.  Zezwolenie  na  prace  wiertnicze  zostało 
anulowane w czerwcu 2012 roku. W związku z tym Chevron nie ma podstaw prawnych, aby 
wykonać planowane tu prace.

Miejscowi  nie  chcą  tego  odwiertu  do  gazu  łupkowego.  Według  nich  inwestycja  ta  może 
doprowadzić  do  skażenia  wody  i  ich  ziemi; Podczas  wcześniej  wykonanych   badań 
sejsmicznych  w  tej  miejscowości  wykorzystanie  materiału  wybuchowego  spowodowało 
zanieczyszczenie wody, która od tego czasu nie nadaje się do picia.

Licząca  ponad  150  osób  grupa  okupuje  teren  Chevron’u  24  godziny  na  dobę,  aby  zapobiec 
realizacji   tego  projektu.  Domagają  się  oni  wycofania  się   tej  firmy z  ich  wsi.  Doszło  już  do 
poważnego incydentu.  Prowadzony przez ochroniarza firmy Chevron pojazd potracił mieszkankę, 
która  została ranna i przewieziona  do szpitala.
Chevron odmawia negocjacji, a władze nie podjęły żadnej akcji, która mogłaby rozwiązać trwający 
tam konflikt.

W obliczu tych faktów  francuskie komitety i stowarzyszenia walczące z gazem  łupkowym, ropą 
łupkową, oraz gazem węglowym  wyrażają swoją zdecydowaną dezaprobatę wobec działań firmy 
Chevron Polska, a szczególnie wobec pogardliwego traktowania  ludności lokalnej, która należy do 
kraju będącego członkiem Unii Europejskiej.  Domagają się  przestrzegania obowiązującego na 
terenie Polski prawa. 
Wyrażają oni pełną solidarność z ludźmi, a zwłaszcza z rolnikami ze wsi Żurawlów,  którzy słusznie 
domagają się  przestrzegania prawa i sprzeciwiają się wszelkim  poszukiwaniom i  eksploatacji 
gazu łupkowego na swoim terytorium.

Ich opór jest naszym oporem, ich walka nie zna granic.

 Całym sercem popieramy tę walkę z firmami naftowymi i gazowymi, które każdego dnia niszczą 
cząstkę  naszych  terytoriów  i  żyjących  w  nich  wspólnot,  czy  to  w  Polsce,  w  Stanach 
Zjednoczonych, Argentynie, czy w innych krajach.

ANI TU, ANI GDZIE INDZIEJ - ANI DZIŚ , ANI JUTRO!
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SYGNATARIUSZE 

Collectif  Basta !  Gaz  Alès  (30  Gard),  Inter-collectif  22  septembre  sud  (30  Gard),  Collectif  Causse 
Méjean Gaz de schiste Non, (48 Lozère), Collectif Roquedur- Le Vigan (30 Gard), Collectif Rivières (30 
Gard), Collectif Roynac ( 26 Drôme), Collectif Anduze  (30 Gard), Collectif Les Mages AJC ( 30 Gard),  
Collectif 07 Ardéche (07 Ardèche), Collectif du grand valentinois (26 Drôme), Collectif petite Camargue 
et GDS Gardonnenque ( 30 Gard ), Association Stop au gaz de schiste-Non al gas d'esquist 47 ( 47 Lot 
et Garonne), Collectifs stop ghrm Isère 38 ( 38 Isère), Collectif  stop gaz de schiste 69 ( 69 Rhône 
Alpes), Collectif du Narbonnais (11 Aude), CRI Nonville 77 ( 77 Seine et Marne), Collectif Non gaz de 
schiste Florac (48 Lozère), Collectif 91 nonaugazetpetroledeschiste (91 Essonne), Collectif  Beaulieu 
(07  Ardèche),  Collectif  Rochegude  (30  Gard),  Collectif  Barjac  (30  Gard),  Collectif  Saint  Jean  de 
Maruejols (30 Gard), Collectif Vagnas (07 Ardèche), Collectif Bessas (07Ardéche), Collectif Saint andré 
de Cruzières (07 Ardèche), Collectif Saint Sauveur de Cruzières (07 Ardèche), Collectif Saint privat de 
Champclos (30 Gard), Collectif Tharaux (30 Gard), Collectif Saint Victor de Malcap (30 Gard), Collectif  
Saint Etienne de Sermentin (30 Gard), Collectif  Potelières  (30 Gard), Collectif  Hautes Cévennes (30 
Gard), Collectif Auzonnet Cèze Gagnères (30 Gard), Écolectif Dégaze Gignac et Environs (34 Hérault), 
Association "netouchezpasauxenfants.com , Collectif citoyen Ile-de-France Non au gaz et pétrole de 
schiste, Collectif Garrigue- Vaunage (30 Gard), Collectif Briard-Nord Bourgogne, Non au gaz et pétrole 
de schiste 47 ( 47 Lot et Garonne), Collectif NPGDS du Bocage gâtinais, Collectif Romans Nord Drôme 
des collines,( 26 Drôme),  Association No Gazaran.   


