
Активиста из Ниша: Полиција ми је дошла на врата у 7 ујутру због позива на протест на Фејсбуку
понедељак, 06 децембар 2021 14:36

Активиста Националне коалиције за децентрализацију (НКД) из Ниша Саша
Стојиљковић изјавио је за Н1 да му је полиција у суботу ујутру дошла на врата само
зато што је на Фејсбуку позвао на протестне блокаде. Из НКД су истакли да им се
досад јавило осморо грађана које је полиција застрашивала уочи прошлонедељних
протеста.

  

  

Стојиљковић је за Н1 изјавио да је један од активиста којег је полицијска патрола
пробудила у суботу, у 7 часова ујутру.

  
  

Полицајац је покушао да ми пренесе усмено упозорење да не смем да учествујем на
протестима

    

„Да ствар буде још смешнија, то су људи са којима се ми познајемо, пошто је наша
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општина мала. Полицајац је покушао да ми пренесе усмено упозорење да не смем да
учествујем на протестима“, казао је Стојиљковић.

  

Полицајац му је рекао и да је дошао на његова врата због позива на протест који је
објавио на Фејсбуку, и упозорио га је да ће му на терет бити стављено 20 до 30
кривичних или прекршајних дела ако се појави на протесту.

  

„Питао сам да ли могу било шта да добијем написмено, рекао је да не. Питао сам до када
важи то упозерење, шта могу да очекујем у односу на наредне викенде, рекао је да не
зна. Питао сам да ли могу да одем до града, рекао је да могу, али и да ће компјутесрски
скенирати подручје тако да мој телефон могу да повежу са местом протеста“, казао је
Стојиљковић.

  

Поступање полиције види као покушај застрашивања, а истакао је и да није пријатно
када вас патрола пробуди у 7 ујутру, посебно имајући у виду да живи са братом и снајом
која је трудна, а који су такође били узнемирени.

  

„Нека остане мистерија да ли сам дошао и био овде (на протесту), поручио је
Стојиљковић истичући да је полиција само пробудила инат код људи, јер га комшије већ
питају „шта ћемо да радимо наредне суботе“.

  

Полиција злоупотребљена у политичке сврхе, озбиљно кршење људских права

  

Директор НКД Младен Јовановић рекао је за Н1 да им се досад јавило осморо грађана
из три различита град којима је полиција долазила на врата уочи масовних протеста
одржаних у суботу.

  

Подсетио је да је цивилни сектор раније упозоравао да се спрема један законски оквир
који смањује слободу окупљања, али да су чак и у таквом оквиру овакви поступци
полиције незаконити.
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„Оно што је приметно је да је дошло до политизације полиције. Свака озбиљнија странка
прати објаве на Фејсбуку… али када дођете у ситуацију да полиција интервенише
поводом тога, онда постоји индиција да је неко злоупотребио полицију у политичке
сврхе“, упозорио је.

  

Јовановић је рекао и како им се данас јавила особа која није ништа објављивала на
друштвеним мрежима, већ јој је полиција закуцала на врата због снимка са
претходног протеста на којем се види како са групом људи прелази улицу.

  

„Цела пријава заснована је на видео снимцима и очиглендо технологији препознавнаја
лица. Цивилно друштво већ четири године упозорава да се спремају закони који ће нам
ограничити слободе“, подсетио је Јовановић.

  

Грађане којима полиција долази на врата замолио је да остану мирни, и да затраже
папир, односно основ по ком се разговара са њима.

  

„Ово је очигледно чисто застрашивање и мора да стане“, казао је Јовановић и најавио да
ће се обратити и ЕУ и другим међународним институцијама, јер је реч о озбиљном
угрожавању људских права.

  

(Н1)
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