
Ана Брнабић поводом страдања радника на градилишту „Београда на води“: Велика трагедија, али то се дешава свугде у свету - у САД 2016. године 5.100 радника изгубило живот на радном месту, што је више од 14 радника дневно
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Премијерка Ана Брнабић изјавила је у име Владе Србије саучешће породицама радника
који су данас страдали на градилишту Београду на води и истовремено апеловала на
политичке странке да овакве трагедије не злоупотребљавају у политичке сврхе.

  

  

„Ово је велика трагедија, али то је, нажалост, нешто што се дешава свугде у свету, јер је
грађевина веома високо ризичан посао”, рекла је Брнабић.

  

Премијерка је навела да подаци најразвијенијих земаља света показују трагичан и
забрињавајући тренд.
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Она се позвала на информације да је у САД према последњим званичним подацима из
2016. чак 5.100 радника изгубило живот на свом радном месту, што је у просеку више од
14 радника дневно.

  

Брнабић је апеловала на странке и све политичке организације да не злоупотребљавају
овакве трагедије у политичке сврхе.

  

“Мислим да је непримерено и страшно да се овакве трагедије злоупотребљавају, како би
се остварио било какав политички поен и водила политичка борба против
неистомишљеника”, поручила је премијерка.

  

(Танјуг)

  

Видети још:

  

Погинула два радника на градилишту "Београд на води", пали са висине од 50
метара, лекари могли само да констатују смрт

  

Медијска удружења: Обезбеђење "Београда на води" новинарским екипама
забранило да сниме место погибије два радника јер у питању "приватни посед"

  

Ђорђе Вукадиновић: Ако је, кад треба извештавати о несрећи, Београд на води
„приватни посед“, шта је радио читав државни врх на челу с Вучићем на свечаном
усељењу првих „станара“ у овај објекат?

  

Поводом погибије двојице радника у „Београду на води“ вечерас од 20 сати
испред Владе Србије одржава се грађански протест под геслом „Колико вреди
живот у Србији?“
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