
Поводом погибије двојице радника у „Београду на води“ испред Владе Србије одржан грађански протест под геслом „Колико вреди живот у Србији?“
петак, 14 септембар 2018 17:50

Протест иницијативе „Не давимо Београд“ под називом „Колико вреди живот у Србији“
одржан је вечерас испред зграде Владе Србије.

  

Протесту је присуствовало неколико десетина грађана, а повод окупљања била је вест о
смрти двојице радника на градилишту Београда на води.

  

Међу окупљенима су се могли видети транспаренти попут „Народ гладује, елита се
радује“, „Докле ће Србија трпети зло“ итд.

  

Иницијатива Не да(ви)мо Београд поводом погибије двојице радника позвала је грађане
да у петак увече испред зграде Владе Србије у Немањиној улици одају пошту свим
погинулима ове године.

  

„Од почетка 2018. године широм наше земље погинуло је 29 радника на свом радном
месту, приближно толико жена је убијено у породичном насиљу, неколицина људи у
уличним обрачунима, а на стотине људи гине у саобраћајним несрећама. Смрт двојице
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радника јутрос на градилишту „Београда на води“ тренутак је када морамо да запитамо
колико вреди живот?“, писало је у њиховом позиву грађанима да присуствују протесту.

  

Окупљени су цвећем и свећама одали пошту настрадалим радницима.

  

Иницијатива Не да(ви)мо Београд је најавила протест након данашње погибије двојице
радника на градилишту у Београду на води. Протест почиње у 20 часова испред Владе
Србије у Немањиној.

  

  

Организатори протеста под називом „Колико вреди живот у Србији?“ наводе да је од
почетка године у Србији погинуло двадесет девет радника на свом радном месту и да је
приближно толико жена убијено у породичном насиљу, многи људи страдали су у
уличним обрачунима, а на стотине их гине у саобраћајним несрећама.
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„Дођите да вечерас у миру одамо пошту свим погинулима. Дођите да надлежне
упозоримо да је њихов посао пре свега да чувају људске животе и јавна добра, а не да
теже само опстанку у њиховим фотељама. Видимо се у петак, вечерас, у 20 часова
испред Владе Републике Србије“, поручују из Иницијативе.

  

Само у протекле две недеље на београдским градилиштима страдало је четири радника.

  

(Агенције – НСПМ)

  

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?

  

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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