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Добрица Веселиновић из иницијативе Не давимо Београд оценио је у изјави за Н1 да
продаја Сава цента и Београђанке није само продаја пословног простора, већ и
вредности која се не може измерити новцем, будући да је реч о симболима престонице.
Најавио је и да ће Не давимо Београд од јесени кренути у снажнију кампању за изборе у
Београду 2022. на којима ће, како је уверен, Српска напредна странка доживети пораз.

  

  

Веселиновић је у Дану уживо Н1 рекао како се недомаћинским управљањем и
вишегодишњим занемаривањем, обара тржишна вредност градских симбола, попут
Београђанке или Сава центра, да би им цена на крају толико пала, да се практично
некоме додељују "за џабе".

  

"Мислимо да ће се овим начинити велика штета граду, и грађанкама и грађанима. Мени
се чини да бисмо морали да уважимо једну додатну варијаблу, а то је шта је то што у тим
просторима настаје. Мислим да би то била једна значајна ствар која би морала да се
узме у разматрање. У Сава центру је настао Покрет несврстаних, како се то вреднује?
Није тржиште једина ствар коју морамо да узмемо у обзир", казао је саговорник Н1.
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Зато сматра да је нужно да град уложи новац у реконструкцију Сава центра, како би тај
објкекат остао јавни простор у свом пуном капацитету. Другачије управљање може да
допринесе да тај простор остане такав какав је, уверен је Веселиновић и подсећа да су
нашој земљи данас на располагању грантови ЕУ за енергетску ефикасност из којих би
обнова могла да се финансира.

  

Стога ће иницијатива Не давимо Београд наставити да ради са грађанима на терену
како би их информисала о штетности продаје Београђанке и Сава центра, као што су
радили и у случају Кошутњака где су, подсетио је Веселиновић, сакупили више од 80.000
потписа и поднели више од 7.000 примбедби на план којим је предвиђена сеча 19
хектара шуме због изградње стамбено-пословног комплекса.

  

Притисак јавности, уколико је довољно гуд и посвећен, може дати резултат, мишљења је
Веселиновић и подсећа на грађанске иницијативе које су успеле да се изборе за
повратак тролејбуске линије 28 или одбрану зелене површине на Бановом брду.

  

"Тако да мислим да нам предстоји талас мало већег оптимизма, и веће политизације тих
борби у смислу повезивања различитих иницијатива, прављења заједничког фронта који
ће морати да изађе на изборе 2022, када ћемо видети крај ове власти у Београду",
уверен је он.

  

Ипак, иницијатива Не давимо Београд неће се наћи на заједничкој изборној листи
Удружене опозиције Србије, јер према Веселиновићевим речима, то је покушај да се
збирни ефекат деси негде где га нема

  

"Мислимо да једна удружена листа није најбољи начин за борбу, поготово на
београдским изборима. Са опозиционим актерима од почетка сарађујемо на три ствари -
борби за слободне медије, за поштене изборе, и против насиља над политичким
неистомишљеницима. Остајемо отворени за све што ће допринери да се режим СНС-а
смени, нарочито у Београду, али говоримо да је за резултат најбоље да се те ствари
одвоје, да постоје две колоне које ће привући и апстиненте, и понудити можда другачије
визије како наш град може да изгледа", објаснио је саговорник Н1.
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Рекао је и да је иницијатива Не давимо Београд већ у припремама за изборе 2022. и да
ће од јесени кренути у снажнију кампању, а истовремено наставити са јачањем своје
организације. Истакао је да су грађани Београда масовним неизласком на
парламентарне изборе 21. јуна, рекли шта мисле о ситуацији у земљи и граду.

  

(Н1) 
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