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 БЕОГРАД - Нема никакве дилеме да је за ову пандемију и оно што се дешава човеку и
планети одговоран људски фактор јер многе промене на кугли земаљској су резултат
човековог понашања ,од освајања територија до крчења шума, па је сасвим нормално да
планета реагује на људске изазове. Некада је било обрнуто рекао је за РТВ министар за
заштиту животне средине Горан Триван.

  Он је у емисији Прави угао изјавио да је очигледно и општепознато да је човек из једног
дела света пренео разне болести, које су уништиле знатан део људске популације у
другом делу света, а девстиран је и део флоре и фауне,прецизирао је министар.   

Триван је рекао да је планета уништена, наводећи пример да регион Амазона утиче и на
друге регионе у свету.

  

"То је чињеница као што је и чињеница да мали човек жели да живи у здравој околини и
то постаје његова опсесија, живот у здравој средини," рекао је.

  

Говорећи о периоду после пандемије, Триван је рекао да човек стално понавља исте
грешке, само их чини новим технологијама те да је планета постала глобално село у
којем ће грађани подићи свој глас да би заштитили себе и своју децу.
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Он је поставио питање,"Како је могуће да човек преко ноћи промени начин живљења,
живота" и приметио да природа на тако нешто веома брзо и повољно реагује уз
констатацију да је данас однос према природи заправо човеков однос према профиту и
загађењу.

  

Када је реч о пандемији корона вируса и нових технологија односно 5Г мрежа, министар
је рекао да још увек нема егзактних истраживања о томе колико та електромагнетна
зрачења утичу на човека и да се чују противречна мишљења.

  

"Нема дилема да сва та зрачења утичу на човека" нагласио је министар уз опаску да би
требало измерити колико ту човек добија а колико губи.

  

Коментаришући ситуацију око изградње мини хидроелектрана у Србији Триван је рекао
да верује у снагу грађана и да ће држава морати да поштује сопствене законе, који
између осталог не дозвољавају да поједини инвеститори "ставе" реку у цев и тако
наруше цео еко систем тог краја.

  

"Те цеви се морају извадити" био је изричит министар за екологију Горан Триван

  

(РТВ)
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