
Неколико стотина грађана на 35. протесту „Један од 5 милиона“ у Београду; Јанко Веселиновић: Нећемо признати изборе ако не буду слободни; Демонстранти у Цркви Светог Марка запалили свеће у знак сећања на жртве "Олује“
субота, 03 август 2019 19:10

Неколико стотина грађана на 35. протесту "1 од 5 милиона". Скуп у Београду почео је
код Теразијске чесме око 19 часова  минутом ћутања у знак сећања на жртве "Олује".
Потом се протестна колона упутила од Теразија улицом Краља Милана поред зграде
Председништва, кроз Ресавску до цркве Светог Марка, где су грађани запалили свеће 
жртвама "Олује", злочиначкој акцији хрватске војске која се десила 4. августа 1995.
године.

  

  

Окупљенима се прво обратио Урош Марковић из Спортског центра „Милан Гале
Мушкатировић“, позивајући их да „заједно остварују мале победе“, а потом се на камион
попео Јанко Веселиновић, најављен у својству професора Универзитета у Новом Саду.

  

„Отели јутрос спортски центар и базене ‘Милан Гале Мушкатировић’. Спречићемо их да
наставе да отимају од грађана Београда. Мало по мало, малим корацима успећемо ту
багру да пошаљемо у историју“, рекао је у поздравном говору Урош Марковић из
Спортског центра „Милан Гале Мушкатировић“.
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Након њега грађанима се обратио професор Универзитета у Новом Саду, Јанко
Веселиновић. „Осам месеци се окупљамо, мислили су да ће лето распршити протесте, па
нисмо ми тачкице Небојше Стефановића које ће он гумицом да избрише. Ми се боримо за
слободне изборе и слободне медије. Направили смо споразум са народом, подсећам се
шта на њему пише. У Споразуму са народом, који смо потписали, пише да нећемо
признати изборе ако не буду слободни, а устоличење такве власти сматраћемо за
државни удар“, нагласио је и додао да не беже од преговора, али да траже испуњење
захтева.

  

„Ако их не испуне, бојкотоваћемо изборе“, поручио је Веселиновић.

  

Веселиновић је рекао да се СзС бори за слободне изборе и слободне медије.

  

"Слободни избори значе почетак новог поглавља у историји Србије - да радници живе
од свог рада, пензионери од својих пензија, да породиље редовно примају додатак и да
људи остају да живе у Србији", нагласио је Веселиновић.

  

Подсећајући да је председник Србије Александар Вучић навео да је опозиција писала
изборне законе, он је узвратио да се она "није залагала за куповну гласова, насиље над
неистомишљеницима, да запослени у јавном сектору морају да докажу да су гласали за
СНС".

  

Потом се протестна колона упутила од Теразија улицом Краља Милана поред зграде
Председништва, кроз Ресавску до цркве Светог Марка.
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  "Професори, подржите нас"  - Ако су потребне десетине хиљада грађана на улици да би до једног дијалога дошло, тоје доказ да у Србији дијалог не постоји. Не смемо одустати, народ осам месеци шета даби се обезбедила основна људска права. Професори, зашто ћутите? Студентима јепотребна подршка. Дођите, подржите нас када у септембру будемо блокирали Ректорат.Као што је власти време одбројано, тако и свима нама истиче време, време је даобезбедимо слободне и поштене изборе. Одустајање није опција - рекао је пред зградомПредседништва Мома Ковачевић, студент ФОН-а и један од организатора протеста.    "Dole diktatura! Dole medijski mrak!     Mi se borimo za vrlo jasne stvari! Mi se borimo za dve stvari najbitnije, to su: slobodni izbori islobodni mediji.     Sporazum sa narodom je za mene kao i za ljude iz opozicije sveto pismo!"    Janko Veselinović #1od5miliona #poceloje pic.twitter.com/RArBWwbJ6c  — #1od5miliona (@STOPkrvavim) August 3, 2019    Учесници протеста „1 од 5 милиона“ окупили су се 35. пут данас око 19 сати кодТеразијске чесме, одакле ће колона прошетати улицама Краља Милана и Ресавском доЦркве Светог Марка, где ће, како су раније најавили организатори, поводом годишњице„Олује“ запалити свеће знак сећања на жртве ове војне акције.  Удружење „Један од пет милиона“ најавило је да ће у суботу, 3. августа, одржати новипротест у Београду како би изразили незадовољство чињеницом да је новоформиранаКомунална милиција на прошлом скупу покушала да спречи активисте те организације даизведу перформанс али и због тога што су фотографије које су снимали милицајциизашле у једном провладином дневном листу.  

  „Парамилиција и лична гарда (заменика градоначелника Београда) Горана Весића немогу зауставити грађане да се боре за своја права и спречити истрајност у побунипротив насиља ове власти. Грађани ће у суботу поручити: ‘Стоп лажним дипломама,лажним докторима наука, али и лажној полицији која је створена за личне потребекадрова Српске напредне странке'“, наведено је у саопштењу.    PROTEST U BEOGRADU!    Gradjani krecu u protestnu setnju! #PočeloJe #1od5miliona pic.twitter.com/pPyFVny5WD  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) August 3, 2019    Како се додаје, због годишњице хрватске операције „Олуја“ 4. августа, када је 1995.године из те земље протеран највећи део српског становништва, протестна колона ће сеупутити ка Цркви светог Марка где ће учесници запалити свеће у знак сећања на жртве.  Протест је заказан код Теразијске чесме у 19 часова.  

 4 / 5

https://twitter.com/hashtag/1od5miliona?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/poceloje?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/RArBWwbJ6c
https://twitter.com/STOPkrvavim/status/1157704338174861312?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Po%C4%8DeloJe?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/1od5miliona?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/pPyFVny5WD
https://twitter.com/tamodaleko/status/1157705715596877824?ref_src=twsrc%5Etfw


Неколико стотина грађана на 35. протесту „Један од 5 милиона“ у Београду; Јанко Веселиновић: Нећемо признати изборе ако не буду слободни; Демонстранти у Цркви Светог Марка запалили свеће у знак сећања на жртве "Олује“
субота, 03 август 2019 19:10

„Сведоци смо да је владајућа напредна странка у последњих седам година изгубилакомпас о томе шта демократија треба да представља, зато их позивамо, као и свеграђане, да нам се придруже на улицама сутра, у суботу од 19 часова код Теразијскечесме.  Српска напредна странка мора да обнови градиво о цивилизацијским вредностима којекао друштво морамо да баштинимо, а грађани ће на 35. протесту #1од5милиона поновопоказати да се искрено осам месеци боре за слободу и демкратију“, наводи се усаопштењу.  (Агенције)  
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