
Wtorek, 02 lipca 2013- KOMUNIKAT PRASOWY OD KOMITETÓW I  STOWARZYSZEŃ WALCZĄCYCH Z 
PRZEMYSŁEM GAZU ŁUPKOWEGO ROPY  NAFTOWEJ I GAZU WĘGLOWEGO

Francuskie  komitety   i  stowarzyszenia  walczące  z  przemysłem ropy  naftowej  gazu  łupkowego  i   gazu 
węglowego  dowiedziały się, że rozkaz  eksmisji z okupowanego terenu rolnego zosta podpisany (nt., przez  
Wojewody) przeciwko  rolnikom  i mieszkańcom  wsi Żurawlów.

Od 03 czerwca 2013 r., miejscowi tego regionu walczą przeciwko międzynarodowemu koncernowi Chevron, 
sprzeciwiają  się   projektowi  badań sejsmicznych.  Przecież wiedzą że  po tych badaniach zainstalowane 
będzie odwiert do  (niekonwencjonalnego) gazu łupkowego na ich terytorium.
Chcą chronić i bronić swojej ziemi przed  szkodami wywołanymi przez ten przemysł,  którego rozwoju może 
tylko doprowadzi do skażenia ich wódy, ich Ziemi, ich powietrza.

Podczas poprzednich badań sejsmicznych mieli już do czynienia z problemami zanieczyszczenia wody z ich 
studni artezyjskich. 
Woda zrobiła się nagle mętna prawdopodobnie na skutek  wibracji  związanych z  pracami sejsmicznymi  
prowadzonymi  metodą wybuchową.  W każdym razie woda była potem niezdatna do spożycia.

Francuskie  komitety  i  stowarzyszenia  walczące  z  przemysłem  ropy  naftowej  gazu  łupkowego  i  gazu 
węglowego stanowczo potępiają ww rozkaz eksmisji  i użycie środków przymusu bezpośredniego przez siły 
publicznej  przy jego egzekwowaniu  ,  podczas gdy Chevron nie  chce nawet  słuchać mieszkańców tego 
regionu i władze lokalne- ulegają one naciskowi  rządu , nie mogą nawet pomagać przy  rozwiązaniu tego 
trwającego konfliktu.

Potępiamy  decyzję  eksmisji,  która  następuje  po  wielokrotnych  próbnych  operacjach  zastraszania  ,po 
rożnych formach niedopuszczalnego ucisku, po  wywieraniu groźbami sankcji nie tylko przeciwko rolnikom 
zagrożonego  obszaru,  ale  również  przeciwko  starającym  się  dostarczyć  im  wsparcie  polskim 
stowarzyszeniom . Przecież te rzeczy nie powinne mieć miejsca  w kraju należącym do Unii Europejskiej!
Jesteśmy oburzeni stosowaniem wyżej popisanych metod i stworzeniem atmosfery strachu. Tym bardziej że 
działania tego rodzaju celowo i kłamliwie podważą zaufanie z strony opinii publicznej do uzasadnionego i  
pokojowego protestu, który  popieramy. 

Nasi polscy przyjaciele przypominali nam, że "wszystkie koncesje  otrzymane  przez Chevron  od Polskiego  
Ministerstwa Środowiska znajdują się na  trzech największych zbiornikach wód podziemnych. W związku z 
tym można ocenić jako wysokie  ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na dużą 
skalę w tych regionie "
Nasi polscy przyjaciele i my nie mamy dylematu. Po prostu nie  możemy dopuszczać, by  firmę bezkarnie  
zniszczyła  całe ziemie i krajobrazy cierpliwie zagospodarowane od pokolenia do pokolenia, z szczegółową 
troską o ochronę przestrzeniu i nie marnowanie zasobów do dyspozycji.
Nie  zgadzamy się  z  tym,  że  w Polsce lub w innym kraju,  całe  obszary życia,  całe  ziemie i  całe  wody 
należące  do  wspólnego  dziedzictwa  kulturowego   naturalnego  zostały  w  sposób  nieodwracalny 
zawłaszczone przez koncernów gazowych i naftowych ukierunkowane wyłącznie na własne interesy.

Apelujemy do Polskich władz o wycofanie rozkazu opuszczenia terenu gdzie bywa się uzasadniony 
protest mieszkańców. Z egzekwowania tego rozkazu może dojść do  eskalacji konfliktu.
Prosimy  Polskie  władze  o  podejmowanie  wszelkich  niezbędnych  środków  w  celu  zapewnienia 
wycofanie  się  firmy  Chevron  z  tych  terenów,  aby  zapobiegać  w  nich  znaczącemu  rozwojowi 
związanemu z wydobyciem gazu łupkowego.

Ani tu, ani gdzie indziej - Ani dziś ani jutro!

Sygnatariusze :

Collectif Basta ! Gaz Alès (30 Gard), Collectif Roquedur - le Vigan (30 Gard), Collectif Causse Méjean - Gaz de 
schiste NON ! (48 Lozère), Inter-collectif du 22 septembre sud (30 Gard- 34 Hérault), Collectif stop gaz de schiste 
69  (69  Rhône-Alpes),  Collectif  Isérois  Stop  GRHM 38  (38  Isère),  Collectif  91  NON au  gaz  de  schiste  (91  
Essonne), Collectif Montpellier et Littoral contre les gaz de schiste (34 Hérault), Collectif non au gaz de schiste  
Pays de Savoie et de l'Ain (73, 74 01, Savoie, Haute Savoie, Ain),  Ecolectif  Dégaze Gignac et Environs (34 
Hérault), Collectif d'Anduze (30 Gard), Collectif de Florac (48 Lozère), Association Stop au gaz de schiste-Non al 
gas d'esquist 47 (47 Lot et Garonne), Collectif citoyen du Narbonnais - Non Gaz et Pétrole de Schiste (11 Aude), 
Collectif Garrigue - Vaunage ( 30 Gard), Collectif Île de France contre les gaz et pétrole de schiste (région Île de 
France), Collectif 07 Ardèche (07 Ardèche), Collectifs 83 Non au Gaz de Schiste (83 Var) .


