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Око хиљаду грађана учествовало је у протестној шетњи Од Теразија до Ректората
Београдског Универзитета. Учесници 33. протеста "Један од пет милиона" поручили су
вечерас у Београду председнику Србије Алекасандру Вучићу да му "неће проћи покушај
поделе грађана”. Како је истакнуто, протест је посвећен свим грађанима. Окупљенима су
се обратили професор Филозофског факултета Оливер Тошковић, један од
организатора протеста Миодраг Симовић и Бранислав Лечић.

  

  

Професор Оливер Тошковић рекао је да Вучић покушава да "подели и посвађа грађане"
и да је "све што каже манипулација". "Иронија је да су по њему лажна елита они који
имају праве дипломе, а не група око њега чије порекло диплома тражимо да се утврди",
рекао је Тошковић. Он је нагласио да "све лажне дипломе морају да се пониште", и да
оне не смеју да остану "ни када Вучић оде". "Побуна је једино што имамо, јер показује да
не могу да раде шта год желе", поручио је Тошковић.

  

- Скоро осам месеци смо на улици, и даље шетамо и тражимо отету слободу - казао је
Симовић отварајући скуп.
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Тошковић је говор отворио подсећањем на карактеристике фашизма, уз констатацију да
му је драго, као професору, што види окупљене, иако су на распусту.

  
  

Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta na protestu #1od5miliona  o lažnim diplomama:
  
  “Koliko god da ima takvih diploma moramo sve da ih poništimo. Jer i kad ode Aleksandar
Vučić te diplome ne smeju da ostanu.” pic.twitter.com/RUBtw8OvCB

  — dr Andjela (@djandjava) July 20, 2019    

- Размислите у ком смеру иде ова држава. Ова власт нам говори да "ништа није свето,
све је бруто и нето, све је зарада, све је манипулација", како то каже група “Хладно
пиво”. Кад слушам изјаве дела Владе, не знам да ли да им верујем или је свака реч
манипулација - казао је Тошковић.

  

Тошковић је позвао и на заштиту државних институција од узурпације.

  

- Треба да заштитимо парламент од посланика који шире говор мржње. Молим вас да и
када шетње престану не престанете да протесујете. Грађанска непослушност показује
да власт и парламент не могу да раде било шта - казао је Тошковић.

  

Лечић: Чувајте ватру у себи

  

Иако претходно није најављен, окупљенима је са возила и овај пут говорио глумац
Бранислав Лечић.

  
  

"Leto je, svi gledamo da se ohladimo, a u nama bukti vatra! 
  Danas u svetu svaka vrsta podele u narodu koja za sebe smatra modernim i demokratskim se
smatra za prošlost. 
  Aleksandre Vučiću, ta podela ti neće proći! 
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  Branislav Lečić #1od5miliona #poceloje pic.twitter.com/kDvhWWNdvQ

  — #1od5miliona (@STOPkrvavim) July 20, 2019    

Глумац Бранислав Лечић рекао је да је елита "стање духа" и онај ко је спреман да
приватно подреди јавном добру, а не онај ко лаже и краде. Према његовим речима,
власт жели да грађани "ћуте као муле и пристају на њихове лажи јер су окупирали
медије".

  

Ево нас опет на истом месту и зна се да имамо разлог. Лето је, гледамо како да се
расхладимо, а из нас букти ватра. Тврдим вам да ће у септембру бити много више људи,
са разлогом да систем заврши своје постојање. Данас је свака врста поделе у свету
прошлост. Нема разлога да се било ко дели. Ово је частан народ који има духа и који
побеђује и у најтежим тренуцима, као Новак Ђоковић. Немамо разлога да се стидимо
порекла и историје. Сада акумулирамо снагу, ова ватра не сме да се угаси. Истрајаћемо
до победе, а победићемо јер је немогуће оставити овај наказни систем. Чувајте ватру у
себи, разбуктаће се - казао је Лечић.

  

Окупљенима ће се с камиона на Теразијама обратити професор Филозофског
факултета Оливер Тошковић и уредница портала колубарске.рс, новинарка Дарија
Ранковић, док ће код Ректората Универзитета у Београду говорити један од
организатора протеста Миодраг Симовић.

  

Учесници протеста "1 од 5 милиона" окупили су се 33. пут данас око 19 сати на
Теразијама, одакле су пошли у шетњу централним градским улицама до ректората
Универзитета у Београду.

  

Интелектуалци из "Самоодбране" се окупили испред Скупштине и Председништва

  

Интелектуалци из удружења "Самоодбрана" окупили су се данас у Београду испед
зграда Скупштине Србије и Председништва у знак протеста због вербалних напада и
увреда упућених новинарки Данаса Снежани Чонградин и повереници за равноправност
Бранкици Јанковић.
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  Архитекта Драгољуб Бакић рекао је агенцији Бета да је акција организована како би се"супротставили злу које се ових дана необуздано сручило на јавни простор и на главедве храбре даме".  "Ми их овако узимамо у заштиту", рекао је Бакић и објаснио да се они данасфотографишу испред здања Скупштине и канцеларија председника државе, јерсматрају да се испод њихових кровова "генерише то зло".  Међу окупљенима је била и новинарка Данаса Снежана Чонградин.  "Желимо да слику без речи, као што Коракс слика своје карикатуре, пошаљемо каопоруку грађанима да када се другим људима дешава зло не могу мирно да седе кући, већда морају да се солидаришу са њима и покажу грађанску одговорност, да се супротставетом злу", рекао је Бакић.  Он је рекао да грађани Србије нису "зао народ", и да "ово зло траје 30 година", али да јесада "превршило сваку меру".  Подршку данашњем окупљању дала је и Иницијатива Не давимо Београд.    PROTEST U BEOGRADU!    Gradjani krecu u protestnu setnju! #PočeloJe #1od5miliona pic.twitter.com/UYIsNIOVeZ  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) July 20, 2019    
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  Протестна колона ће се и ове суботе кретати од Теразијске чесме, Призренском улицом,Бранковом и Поп Лукином улицом, потом Париском и Узун Мирковом до зградеРектората.  Као последица нерешених питања лажних диплома и плагираних доктората, све јеизвесније да ће Универзитет у Београду пасти на једној од најважнијих ранг листауниверзитета у свету – Шангајској листи, што је потврдила и ректорка УниверзитетаИванка Поповић.  Због тога одлазимо до зграде Ректората, како бисмо подсетили цео Универзитет да онтреба да одржава углед академске заједнице, како у свету, тако и од нас, и тимеподстиче младе људе да остану да се образују у Србији.  Плагиране дипломе и докторати шаљу јавности јасну поруку – док си на власти, можешда купиш диплому факултета, па чак и да докторираш, а институције неће реаговати.#1од5милиона сматра да огворност, како институција, тако и државних функционера,мора да постоји.  Захтевамо да надлежне институције, сам Универзитет и органи који се бавевисокошколским образовањем, као и Министарство просвете, реагују и престану сабесконачним кругом пребацивања одговорности у процесу одлучивања на жалбеповодом плагијата.  Најуочљивије на примеру изостанка благовремене реакције Универзитета је да у Србијине владају закони, већ интереси и политичка воља једног човека и његових следбеника.  Насиље над новинарима, активистима, професорима, студентима није престало,другачија мишљења се гуше у јавности, поларизација друштва је све уочљивија, аподстиче је и сам председник Александар Вучић даљењем народа Србије на елиту иплебс.  
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  Зато ћемо са протеста #1од5милиона председнику упутити поруку: Престаните да насделите док насиље устоличавате као механизам владања и опстајања, а лажне дипломеи докторате негирате.  (Агенције)  
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