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 Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић
оптужила је данас Народну странку да "жели политичке поене на људској трагедији"
после изјаве потпредседнице те партије Санде Рашковић Ивић о погибији двојице
радника на градилишту "Београда на води".

  

  "Од лидера ове странке Вука Јеремића могу да очекујем мржњу, лажи, подметања,
измишљотине и на то смо навикли. Али од лекарке поносног презимена и факултетски
образоване жене Санде Рашковић Ивић нисам очекивала да ће зарад напада на Владу
Србије злоупотребити људску несрећу и данашњу погибију двојице радника на
градилишту у Београду. То није људски, то не треба да раде нарочито они чији је посао
да помажу другим људима у невољи", навела је Зорана Михајловић.   

Она је оценила да "то што су Влада Србије и Народна странка на супротним политичким
позицијама, не даје ником за право овако гнусне нападе".

  

"Злоупотреба људске патње и породица ових радника и покушај да се на смрти људи
зараде не знам какви политички поени, је увођење једног новог правца политичке борбе,
политичке некрофилије. Честитам на томе и Вуку Јеремићу и госпођи Санди Рашковић
Ивић. Стидите се због тога", казала је Зорана Михајловић а пренео њен кабинет.

  

Потпредседница Народне странке Санда Рашковић Ивић оценила је раније данас да је
погибија два радника, који су јутрос страдали на градилишту "Београда на води",
најстравичнија опомена свим надлежним да је последњи тренутак да се уреди државни
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систем и заштите људски животи.

  

Она је указала и на трагедије које су се на градилиштима Србије догодиле током овог
месеца.

  

"За последњих десет дана на градилиштима у Србији живот су изгубили четири радника,
а само срећом је такав сценарио избегнут у моменту када се рушио потпорни зид на
Коридору 10. У три од четири наведена случаја радници на градилиштима радили су 'на
црно', медју њима и херој са Кошара, факултетски образован Небојша Туровић", рекла је
Санда Рашковић Ивић.

  

Потпредседница Народне странке је оценила да је "јасно да нико у држави не
контролише изградњу градјевинских објеката који се граде без дозволе и који су највећа
опасност да се такве трагедије понове".

  

Видети још: 

  

Санда Рашковић Ивић: Радници на градилиштима животима плаћају грешке
система - тражимо оставке министра за рад, борачка и социјална питања и
министарке грађевине и саобраћаја

  

(Бета)
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