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"Протест против диктатуре" 17. дан за редом испред Народне Скупштине довео је
најупорније - мањи скуп супроставио се и киши и граду, а настао је и мањи инцидент са
др Војиславом Шешљем када је група демонстраната хтела да блокира паркинг код
Скупштине. Након тога, колона је мирно прошетала преко Теразија, Македонском,
Светогорском, Таковском и вратила се испред Скупштине, најавивши нов протест.
  
  

  

"Сутра у 18 часова"
  
  Колона се вратила испред Народне скупштине, где супо обичају демонстранти
скандирали "Сутра у шест" и најавили 18. протест за редом. И Таковска и Трг Николе
Пашића дблокирани су за саобраћај.
  
  Минут ћутања у Таковској
  
  Испред зграде РТС-а демонстранти су одржали минут ћутања, како кажу због
ситуације у нашој земљи. Тренутно је заблокиран Трг Николе Пашића куда ће се вратити
колона код Скупштине.
  
  Кренула шетња
  
  Колона је кренула преко Теразија, по договору који је направљен пред Скупштином.
Одатле су се Коларчевом упутили и у Македонску. Код зграде "Политике" колона је
застала и уз ритам добошара, скандирало се "Хоћемо културу, не диктатуру".
  
  Одатле су наставили Светогорском до Атељеа 212, који је добио аплауз. Следећа
станица је зграда РТС-а, због чега је затворена Таковска за саобраћај. Одблокиран је
Трг Николе Пашића, као и Теразије.
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  Своју спонтаност око протеста ни данас нису изневерили демонстранти. Тако су, пошто
су блокирали Трг Николе Пашића, због лоших временских услова заједно доносили
одлуку куда ће ићи протестна колона. Младић за мегафоном спровео је "референдум":
да ли да се прошета само до Трга републике и да се ту одржи мањи скуп. Сви су
једногласно одговорили са "да" иако су на крају изгласали да ће шетња ићи преко
Теразија, Светогорском до РТС-а и на крају до Скупштине. Солидарно су се
организовали људи који ће држати бубњарима кишобране изнад главе.

  

"Протест против диктатуре" 17. дан за редом данас је готово остао без подршке - на
заказаном месту и у заказано време, 18 сати испред Народне скупштине стигло је свега
десетак демонстраната, а настао је мањи инцидент.

  

  

Група окупљених почела је да добацује посланицима који су у том тренутку напуштали
Скупштину, па су чак и покушали да блокирају излаз са паркинга Скупштине, али
безуспешно због малог броја људи. Дошло је и до мањег кошкања, нарочито када су
демонстранти покушали да се супротсаве лидеру Српске радикалне странке, Војиславу
Шешељу и да стану пред његов аутомобил. Др Шешељ је лично почастио псовком једну
старију госпођу, док су остали возачи на паркингу готово одгуркивали људе
аутомобилима.
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  У међувремну је уз кишу, почео да пада и јак град.  Шешељ: Разбежали су се када смо возач и ја кренули да изађемо из кола    Лидер Српске радикалне странке Војислав Шешељ изјавио је вечерас да грађани могуда испред Дома Народне скупштине Србије у Београду демонстрирају до "миле воље",али да неће дозволити "насртаје на себе и своје људе".    Шешељ је за Телевизију Пинк казао да је замолио стотинак људи испред Дома Народнескупштине да се помере како би његов аутомобил могао да прође и упути се у Булеваркраља Александра, али да су они одбили да се склоне, при чему су "неки били бучни ипсовали су".    - Онда смо мој возач и ја кренули да изађемо (из аутомобила), а они су се разбежали -рекао је Шешељ, и додао да њега, као посланика од 1990-их година, нико не може да гаспречи да уђе или изађе из Скупштине.    Он је рекао да се противи "било каквој агресији" и да не би ни покушавао да прође крозмасу да је било две-три хиљаде људи, што данас, како је рекао, није случај.    - Овог пут их је било свега стотинак, ја не бих пролазио кроз масу да их је било две-трихиљаде... Било је и пијаних - казао је Шешељ.    Учесници 17. протеста "Против диктатуре" почели су да се окупљају око 18 часоваиспред Дома Народне скупштине, када је по речима неколико учесника аутомобил саШешељем и с његовим обезбеђењем, "покушао да прегази" демонстранте, уз псовке.  (Блиц, Бета)  
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