Добрица Веселиновић: Ми смо као грађани отписани - Београд гори, Весић се чешља, а Радојичић
петак, 27 новембар 2020 18:09

Представник иницијативе "Не давимо Београд" Добрица Веселиновић оценио је данас
да је скандалозно да на седници Скупштине града Београда нема ниједне теме о
пандемији и лошој ситуацији у Београду, и додао да је то последица јавашлука, небриге и
нестручних кадрова.

“Ми смо као грађани отписани, ми смо потрошна роба која мора да брине о свом
здрављу. Мора да се уведе ванредна ситуација, да град санира последице ове кризе”,
рекао је Веселиновић за Н1 и додао да “град гори, (заменик градоначелника Горан)
Весић се чешља, а (градоначелник Зоран) Радојичић се крије”.

Он је рекао да за људе који чекају да се обезбеди масовно и брзо тестирање, нема
места у болницама, и да се они могу лечити код куће, уз организацију волонтерског
сервиса.
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“После неколико таласа требало је да научимо да нам је од највеће важности улагање у
јавну инфраструктуру, здравство. Вучић и Мали се сликају данас на кули док ситуација с
губицима живота превазилази све земље на свету”, додао је Веселиновић.

U Beogradu jeste uvedena vanredna situacija,
ali to ništa ne znači,
jer je sve pogrešno i naopako.
Goran Vesić je poslednji
koji može nekom da drži lekcije.
Najoštrije osuđujem
ovakav rečnik prema Dobrici,
Vesić je bruka i sramota
za Beograd. pic.twitter.com/6uXlMFh6hJ
— Nikola Jovanović (@Nik_Jov) November 27, 2020
Он је навео да ће “Не давимо Београд”, као политичка организација, понудити озбиљан
сет мера.

“Шта ми видимо да може да се поправи и како наш град може да буде добро место за
живот свих. Како да се превезете од куће до посла, како да имате место у вртићу, кров
над главом, да не удишете ваздух који вас убија”, казао је Веселиновић.

(Бета)
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