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Под паролом "1 од 5 милиона" и у знак протеста због сече стабала на Калемегдану и у
парку Ушће, неколико десетина студената прошетало је од платоа код Филозофског
факултета до посеченог платана на Калемегдану.

  

  

Они су у шетњи кроз Кнез Михајлову са мегафона поручивали да се противе "екоциду"
који спроводи власт у Београду јер се секу стабла старија од 50 година, и позивали
грађане да им се придруже.

  

Посадили су и једно дрво недалеко од посеченог платана и градским властима поручили
да ставе на референдум одлуку о изградњи гондоле, због које се и уклања дрвеће.

  

У случају да сеча не буде обустављена, организатори протеста "1 од 5 милиона"
најављују да ће блокирати Нови Београд у близини Ушћа.
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POSEKOSE JOS ZDRAVOG DRVECA NA KALEMEGDANU ZBOG IZGRADNJE GONDOLE!

Ne odustajemo seci sve,vaznija je gondola bre!
Zbog izgradnje gondole nastavljena je seca zdravog drveca na Kalemegdanu,a gradjani su
danas odrzali protest i zasadili jedno drvo! pic.twitter.com/ttadlKIXvA

— Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) March 13, 2019     

Један од организатора протеста Срђан Марковић да је дрвеће посечено без знања
јавности и да власт није доказала да има дозволу за то.

  

„Посекли су дрвеће без најаве, јер су знали да ће грађани бити против тога. Нису
потврдили да имају дозволе и немају доказе да су их добили“, казао је Марковић.

  

  

Марковић је додао да је дрвеће посечено због „скупе“ инвестиције која се неће
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исплатити у наредних 30 година.

  

Он је навео и да ће бити срушен и зид на Калемегдану који је изграђен ’30-тих година и
да се Завод за заштиту споменика још није изјаснио по питању гондоле.

  

Општина Стари град саопштила је да је на данашњој седници Већа донела одлуку о
укидању решења којим је формално дата сагласност за уклањање стабала на
одређеним катастарским парцелама.

  

  

Одлуку о прављењу жичаре, како се наводи у саопштењу Општине Стари град, донела
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је Скупштина града Београда, а та одлука са собом носи и сечу стабала.

  

ЈКП „Зеленило Београд“ саопштило је раније данас да ће у четвртак започети садњу 300
стабала на Калемегдану и у парку код Ушћа, што је дупло више од посеченог дрвећа.

  

(Данас, Н1)
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