
Преминуо познати природњак и тв водитељ Дејвид Белами; „Постао сам непожељан, јер нисам веровао у глобално загревање“
четвртак, 12 децембар 2019 02:17

Познати природњак и телевизијски водитељ Дејвид Белами преминуо је у 86. години,
саопштила је његова фондације.

  

  

„Нажалост, морам да вас обавестим да је Дејвид јутрос преминуо. Радили смо заједно на
неколико пројеката и места од покретања Фондације конзервације 1982. године. Био је
човек већи од живота, који ми је постао посебан пријатељ и учитељ. Инспирисао је
читаве генерације својим различитим интересовањима и ентузијазмом који није имао
границе. Фондација му је много значила и овај дан је посебно тужан за све нас“, рекао је
Дејвид Шрив, један од саоснивача фондације.

  

Белами је био мета бројних коментара нарочито након што је негирао глобално
загревање. Као дечака, веома су га инспирисале књиге које је писао сер Артур Рансом и
због тога се заинтересовао за природу.
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Радио је претходно у фабрици као водоинсталатер, а због његовог препознатљивог
гласа и појаве, врло брзо је био прихваћен и познат као водитељ.

  

Године 1979. добио је награду БАФТА Ричард Димблеби. Његова жена, са којом има
петоро деце, преминула је прошле године.

  

Би-Би-Си укинуо његове емисије јер не верује у терорије о глобалном загревању

  

Дејвид Белами остаће упамћен као енглески ботаничар и аутор и водитељ емисија о
ботаници, екологији и питањима животне средине на ББЦ-у, а мало ко зна да је 50.
рођендан провео у затвору у Тасманији као и због чега је заправо дошло до укидања
његових емисија почетком 2000-тих година.
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Белами је био водеће име у Великој Британији, написао је на десетине књига и
појављивао се у стотинама ТВ програма о животној средини, посебно осамдесетих и
деведестих година прошлог века.

  

На врхунцу своје каријере, у последње две деценије 20. века, Дејвид је стизао свуда -
вирио је између палминих грана, крчио пут кроз џунгле и изговарао дивне монологе
праћене гестикулирањем немирних руку.

  

- Никада нисам користио сценарио. Нисам имао екипу која је шест месеци седела на
дрвећу да би направила снимак. Само сам причао без престанка. Било је дивно -
испричао је чувени телевизијски ботаничар новинарима.

  

Почетком осамдесетих година у Тасманији је доспео и у затвор, пошто је блокирао реку
Френклин у знак протеста против планиране изградње бране и иза решетака је дочекао
свој 50. рођендан.

  

Јавно је 1996. говорио и против фарми ветрењача "јер не функционишу", а како је
после говорио, сматрао је да је то био "почетак његовог краја".

  

Потом је својим ставовима о климатским променама контрирао мишљењу већине
научника, а 2004. године је теорије о томе да човек утиче на глобално загревање
недвосмислено одбацио као - "бесмислицу"!
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  - Од тог тренутка нисам био пожељан на ББЦ-у. Замрзли су ме јер нисам веровао углобално загревање. Моја каријера је пресушила. Избацили су ме из група заочување природне средине и пљували по Лондону. А најгоре од свега је што самдобио писмо у коме је стајало: "Дејвид Белами је педофил јер не верује у глобалнозагревање и убија нашу децу" - отворио је Белами душу у интервјуу за "Дејли мејл"пре непуних седам година.  Коначан ударац био је када је смењен и са места председника Краљевског друштва задивље животиње.  - Радио сам са њима 52 године, а када су ме сменили нису имали образа да ми токажу у лице, него сам за то сазнао преко новина. И даље тврдим да је цела та причаоко загревања којештарија. И нисам усамљен у томе. Али, не жалим ни за чим. Кадсам био на ББЦ-у могао сам да кажем све што сам хтео. Данас то више не можете.Свет је отишао дођавола - говорио је Белами.    God bless you #davidbellamy  I loved watching his shows as a kid. He always made it fun, but teaching us about the naturalworld at the same time.   A great man who will be missed #RIPDavidBellamy pic.twitter.com/xAPb5qeCFM  — 80s Kidz (@80s_Kidz) December 11, 2019    Након што више није водио ТВ емисије, људи су га и даље препознавали.  "Не могу да уђем у воз или авион, а да ми неко не приђе и не каже: "Дејвид Белами!Нисмо Вас видели дуго на ТВ-у - мислили смо да сте мртви!” - причао је најпознатијиботаничар на свету.  Упитан да ли је икада зажалио што је његова особина да све каже без длаке на језикуутицала на његов имиџ и популарност, рекао је:    - Апсолутно не! Кога је брига што су ме макнули са стране? И даље могу да причам сасвојим цвећем које дивно напредује и каже ми: "Хвала ти, Дејвиде!"  (Агенције)  Видети још:  Амерички часопис "Тајм" прогласио шведску активисткињу ГретуТунберг за "личност године"  
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