
На протесту „1 од 5 милиона“ у Београду обележено шест месеци од почетка протеста; Небојша Зеленовић: Ми на унапред покрадене изборе више нећемо излазити; Владимир Гајић у Новом Саду: Грађани морају да се одупру диктатури, ако не желе да буду робови
субота, 08 јун 2019 19:05

Неколико хиљада грађана присуствовало је двадесет и седмом протесту "Један од пет
милиона" који је одржан у Београду. На данашњем протесту обележено је шест месеци
од првог протестног скупа. Протест је почео код Теразијске чесме обраћањем
драматурга Синише Ковачевића, а протестна шетња је завршена испред РТС-а.
Присутнима се обратио и новинар Вукашин Обрадовић, а затим и градоначелник Шапца
Небојша Зеленовић и глумац Бранислав Лечић. 

  

  

Протест је почео окупљањем код Теразијске чесме у 18 часова. Након говора, грађани су
кренули у протестну шетњу улицама Краља Милана, Ресавском, кроз Булевар краља
Александра, до зграде РТС-а.

  

Протести који трају већ шест месеци ове суботе одржавају се широм Србије.

  

По киши, снегу и лепом времену, предвођени најпре транспарентном "Стоп крвавим
кошуљама", а затим и "Један од пет милиона", више хиљада грађана протестовало је
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претходних шест месеци у Београду и другим градовима.

  

Протести су практично почели у Крушевцу, где је Савез за Србију 30. новембра
организовао протест под називом "Стоп крвавим кошуљама" а повод је био напад на,
тада лидера Левице Србије, Борка Стефановића. Једини захтев тада био је да
"престане насиље" и да буду откривени налогодавци напада на Стефановића, убиства
лидера Грађанске иницијативе СДП Оливера Ивановића и напада на новинара Милана
Јовановића.

  

  
  

SREDNJIM PRSTOM MASU COVEKU KOJI JE MAHAO PRAZNOJ ULICI!
  
  Ispred predsednistva! #PočeloJe #1od5miliona pic.twitter.com/Gk1WLJxylk

  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) June 8, 2019    
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  Небојша Зеленовић: Ми на унапред покрадене изборе више нећемо излазити  "Ми на унапред покрадене изборе више нећемо излазити", поручио је градоначелникШапца и један од лидера Савеза за Србију (СзС) Небојша Зеленовић, који је рекао да ћеАлександар Вучић бити побеђен на првим поштеним и слободним изборима.  

    "Više nismo sami, ono o čemu smo govorili šest meseci, ono što stoji u nalazu našeg stručnogtima, o tome sada govori Evropska Komisija. "    Nebojša Zelenović #1od5miliona #počeloje pic.twitter.com/BBs1nmm6AO  — #1od5miliona (@STOPkrvavim) June 8, 2019    Зеленовић је на протесту "1 од 5 милиона" у Београду, којим је обележено шест месеципротествовања против власти Александра Вучића, рекао да се ова борба неће добитина мишиће "већ на кликер, памећу способношћу и упорношћу".  Он је поручио да се посланици који бојкотују рад Скупштине неће враћатио у парламент,јер је Вучић укинуо скупштину као и друге институције.  Говорећи како функционише град који води, он је рекао да је и у Шапцу падала киша,али није било поплава јер су канали очишћени. Он је нагласио да је то једна од реткихопштина у Србији где се смеће односи са територије општине и истакао да је власт уСрбији новац намењен за борбу против поплава трошила у партијске и политичке сврхе.  "Знате зашто нисмо очистили канале? Зато што немају пара! Немају паре јер супотрошили новац на девет пута скупљу лед расвету у Краљеву. Платили смо расветудевет пута скупље него ми у Шапцу. Немају паре зато што морају да возе људеаутобусима, јер морају да прате свог председника", рекао је Зеленовић.  "Ја вам нудим Србију где сваки грађанин одлучује о свом новцу и институционално језаштићен", поручио је Зеленовић окупљенима који су га дочекали аплаузом. Он је казаода ће изградити "слободну и нормалну државу" после победе на изборима.  
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    Синиша Ковачевић: На челу државе је човек који маше празној улици, он креиравластиту стварност у коју потом сам поверује, а онда нас преко свих медија убеђуједа је то истина  Потпредседник Народне странке Синиша Ковачевић изјавио је данас на протесту „Једанод пет милиона“ у Београду да грађани и опозиција немају другог избора осим победе,јер побеђују они који се боре за слободу и јер немају другу државу, а ни „Србија неманиког другог осим нас“.  
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  „Ми ћемо победити. Не љубе лепи него упорни“, рекао је Ковачевић, и прецизирао да је„упристојио једну познату изреку“, и истакао да се дубоко клања грађанима због њиховеупорности и истрајности у борби за слободу.    „Ми ћемо бити ти који ће упристојити Србију и спасити Београд од оних који га не воле икоји га се плаше. Осмеси и лепота Србије красе многе градове широм света, али је овдеостало златно семе из којег ће нићи нова Србија. Има нас више него њих“, навео јеКовачевић.  Ковачевић је рекао да се приближавају избори, али да ће опозиција на њимаучествовати само под условима који подразумевају част и честитост.  „Ако желе бојкот свих нас, нека не очисте бирачке спискове од мртвих душа, нека свибилборди од Суботице до Врања буду Вучићеви, нека се с мамом и татом поново сликана свим телевизијама, нека све насловне стране буду његове, нека опет главати иистетовирани билмези плаше људе по улицама. То ће бити избори без легитимитета и укругу породице – он, његов политички тата (председник СРС-а Војислав Шешељ), јошнеколико сателита и крај приче“, рекао је Ковачевић.  Ковачевић је додао да је основно питање шта ће бити са председником Србије и СНС-аАлександром Вучићем када изгуби парламентарне изборе.  „Шта ћемо ми с њим када неће бити избора за председника Србије? Мора да постојилустрација. Патријарх Герман је једном о Јасеновцу рекао да опростити морамо, азаборавити не смемо. Када је овај талог у питању, нема опроштаја да бисмо могли дазаборавимо. Само ако не опростимо, можемо заборавити“, рекао је Ковачевић.  Ковачевић је навео да опозиција има план и зна да је Србију потребно извадити изкаљуге, регионализовати је, применити нови економски концепт и вратити новоотишлудијаспору… Али да пре свега недостаје слобода.  Потпредседник Народне странке је истакао да напредњачка власт није у стању дауради ништа како ваља.  „Пропаст је несагледива. Осушило се све чега су се дохватили. На челу државе је човеккоји маше празној улици. Он креира властиту стварност у коју потом сам поверује, а онданас преко свих медија које контролише убеђује да је то истина“, рекао је Ковачевић.  „Добили су од ЕУ 170 милиона евра да се више никада не догоди катастрофална штетаод поплава, а догодила се поново после само пар година. Окривљују народ за поплаве,јер су бацани фрижидери и веш машине у канале. Неће бити да је народ крив, пре ћебити да су тај новац потрошили на 1.000 аутобуса да доведу сендвич елиту у Београд ирасподелили га ортацима, буразерима и јаранима“, рекао је Ковачевић.  Ковачевић је навео и да је Београд једина светска престоница која нема аутобуску ижелезничку станицу.  Новинар Вукашин Обрадовић, члан стручног тима протеста "Један од пет милиона",представио је резултате који треба да буду платформа за разговор политичкихсубјеката. Он је нагласио и да је то покушај да се спречи даља поларизација друштвакоја може да води у сукобе.  "Ово нису максимални захтеви, већ су прихватљиви за већину грађана у Србији", рекао јеОбрадовић.  Он је казао да фер избори представљају минимум демократије.   

      Владимир Гајић на протесту у Новом Саду: Систем се може променити ако сезабрани рад СНС, СРС и СПС и демонтира државна служба безбедности  У Новом Саду протест је почео на платоу испред Српског народног позоришта.  
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  На скупу говоре Драгана Ракић из Асоцијације слободних одборника, народнепосланице Мариника Тепић и Марија Јањушевић,адвокат Владимир Гајићи студенти Стефан Симићи Брајан Брковић.    Тепић је навела да је успех то што су грађани притиском успели да издејствују да Јутка иСимоновић буду смењени. "Затресли смо им кавез и није му баш свеједно", рекла је она.  Како је додала, од пре неколико дана написано је "црно на бело" и у известају Европскекомисије и Фридом хауса, где је истакнуто да "живимо у земљи у којој слободе нема, даземља грца у корупцији, да не може ништа да се уради без партијске књижице".  Додала је да ова држава и град нису заслужили да Српска десница има сигурну кућупод окриљем града и да због свега тога грађани не смеју одустати од борбе и протеста.  Поновила је да на изборе неће изаћи ако не буду у складу са њиховим захтевима.  Гајић је навео да се систем у Србији може променити ако се најпре испуне двауслова: да се забрани рад СНС, СРС и СПС и да се демонтира државна службабезбедности. "Нема никаквих малих уступака, нема преговора са непријатељимаслободе и правде" , поручио је он и апеловао на грађане да не одустају ида морају да се одупру диктатури, ако не желе да буду робови.    Драгана Ракић: Главни град Војводине постао место криминала  Потпредседница Демократске странке (ДС) Драгана Ракић изјавила је данас у НовомСаду да је главни град Војводине постао „место криминала“.  „Нови Сад је за нас у Војводини центар, али се овде данас уништавају зелене површне,зидају се мегаломански пословни објекти, профит је испред потреба грађана… Одмирног града, Нови Сад је постао место криминала, али полиција хапси студенте исредњошколце а не криминалце“, казала је Драгана Ракић на протесту „Један од петмилиона“ у Новом Саду.  Оценила је да је бојкот скупштина „оголио диктатуру“ и додала да је и Европска унија„коначно признала“ да у Србији нема владавине права, да нема слободних медија и данема борбе против криминала и корупције.  „Данас се одлуке више не доносе у скупштинама, већ у врху Српске напредне странке(СНС), страначки функционери данас издају наредјења државним органима, овде сесуди и по бабу и по стричевима, и по кумовима, и по томе ко ти је брат. Иако нас је садамање, протест је оснажио људе да јасно говоре о бригама и шта желе“, казала јеДрагана Ракић пред стотинак окупљених грађана.  Студент Стефан Симић је рекао да грађани не смеју да се повуку са протеста, јер им сеу супротном „црно пише“.   Функционерка Покрета Двери Марија Јањушевић је током свога говора подиглатранспранет на којем је писало „Косово је Србија“ и захвалила селектору фудбалскерепрезентације Црне Горе Љубиши Тумбаковићу и појединим фудбалерима што суодбили да играју квалификациону утакмицу са репрезентацијом Косова.  Учесници протеста су после скупа на Позоришном тргу кренули у протестну шетњуцентром града, а колона се креће Тргом слободе и Змај Јовином улицом, Тргомрепублике и улицама Жарка Васиљевића и Дунавском, па ће поново ући у Змај Јовину идаље се преко Трга слободе вратити на место одакле је и кренула.   Новосадском протесту први пут присуствују и чланице социјалдемократских партија изЕвропе, које у Нови Сад долазе као гошће Демократске странке. Заједно са грађанимаНовог Сада у протестној колони ће бити потпредседница Социјалистичкеинтернационале Пија Локатели, председница женског огранка у Партији европскихсоцијалиста Зита Гурмаи и чланице борда који води посебну женску мрежу усоцијалдемократским странкама у централној и источној Европи.  Грађани Новог Сада се ове недеље први пут окупљају суботом у 18 часова, како бизаједно са осталим грађанима Србије у исто време обележили пола године од почеткапротеста "Један од пет милиона - Стоп крвавим кошуљама".  Јагодина: Пет милиона разлога за незадовољство  Председница Градског одбора Нове странке у Јагодини Катарина Јокић истакла је навечерашњем протесту „Један од пет милиона“ у том граду да су се грађани окупилипоново са истим циљем – у борби за Јагодину и Србију које ће бити поштоване,саопштила је Нова странка.  Уз госте из Београда, који су се у наставку скупа на платоу код Сквера народнеомладине такодје обратили окупљенима, Јокић је поздравила и организаторе протеста уДеспотовцу, како се наводи у саопштењу, младе ентузијасте, који се „челичном песницомпотпуно сами боре за своју слободу“.  Она је навела да је у Јагодини 14.000 незапослених, а да они који су запослени у Аунде,Стингу, Алфи, код кинеских послодаваца и других предузетника, раде под, како наводи,немогућим условима и у свакодневном мобингу.  Јокић је навела да има још „пет милиона разлога за незадовољство“ и додала да ускоро„дрво које се зове Палма и самородјени, самокрунисани Александар Вучић, са својимсателитима, засигурно одлазе у прошлост“.  „Верујем у Јагодину коју ће поштовати, у Србију коју ће поштовати. Почело је и немаодустајања. До победе“, рекла је Јокић окупљеним Јагодинцима.  Зрењанин: Србија не ћути  За ових шест месеци протеста Србија је показала да се не плаши овакве власти,шетаћемо колико треба и видећемо им леђа, поручио је вечерас у Зрењанину адвокатБожо Прелевић окупљеним Зрењанинцима, на скупу којим се обележава шест месеци одкако је Србија устала против режима Александра Вучића. Он је подсетио да се морајуповратити правна држава и слободни медији,  -Пре више од 30 година Душка Радовића склонили су са програма Студија Б, а један одњеговим последњих афоризама био је “Кола су кренула низбрдо, а волови стоје”. Тако јеи сада, владавина права, слободни медији и уставом гарантована права сусуспендовани. Овој власти основна жеља је да се истина не види. Они су државуутамничили. Шетаћемо колико треба, нека знају, и дочекаћемо да им видимо леђа –поручио је Божо Пелевић.  Иако пред мањим бројем грађана, протестни скуп протекао је у бодрој стмосфери, делиосе рођендански број листа Данас а о захтевима грађана говориле су Зрењанинке СоњаПернат и Сања Надлачки.  -Имамо два основна захтева, слободне медије и слободне изборе. Шест је месеци како сутрајали протести, разбили смо страх, извршили смо притисак и нећемо стати. Ипак сенешто променило, Србија не ћути. Протести су показали мрачну страну власти.Поручујемо својим суграђанима да се не плаше, морамо да истрајемо ако не желимо даСрбија постане једна партија, један човек. Охрабрите пријатеље да се не плаше – реклаје Соња Пернат.  Она је пдосетила да власт у Зрењанину троши новац на новогодишњу расвету а нема зацистерне са пијаћом водом, не решава проблем пијаће воде и не ослушкује шта грађанипоручују. Студенткиња Сања Надлаћки критиковала је инвестиције у Зрењанину,истакавши да су на “банатску земљу посејали фабрике детерџената, каблова и гума,уместо да се у житници производи храна”.  -Тиме су нам затровали земљу, ваздух и воду. Постали смо заморчићи у експериментујавно-приватног партнерства којим су нам ускратили право на лекове и право наисправну воду – навела је студенткиња Надлачки.  Организациони одбор “ 1 од 5 милиона Зрењанин” најавио је наставак протеста одјесени.  Фантоми у Књажевцу и Чачку: Једине тестере које истински секу јесу њихове, као ионе Вучићеве, реторичке тестере  Током петка и суботе, двојица Зрењанинаца познатијих као Фантоми, Милан Пернат иМиљан Чичић . говорили су на протетсима у Књажевцу и Чачку. У вечерашњемобраћању пред Чачанима, Миљан Чичић је навео да је њихов задатак да покажуграђанима да не смеју да се плаше власти.  -Наш перформанс са тестером и улазак у РТС био је окидач за власт а једине тестерекоје истински секу јесу њихове, као и оне Вучићеве, реторичке тестере, због којих смоданас ту где јесмо. Они су нама скинули маске, уместо да скину маске правимфантомима. Све нас хоће да представе као насилнике јер је ова власт позната позамени теза и манипулисању информацијама, како би прикрила своје право криминалнолице – навео је Чичић у Чачку.  Милан Пернат је рекао да је Србији потребно спасавање и да треба зауставити младељуде који одлазе из земље.  -Вучићу, ми нисмо патриоте такве као што си ти, ми не можемо да се бусамо у груди и дареч петриотизам користимо само како би опљачкали ову напаћену државу а да заузвратдобијемо беду, државу која је све мања и мања од када је ви браните. Наш је задатак даохрабримо људе и да они више не одлазе из Србије – поручио је Пернат у Чачку.  Пожаревац    Ni posle 6 meseci, Pozarevljani se ne predaju! #1od5miliona pic.twitter.com/ZudxMcsqgk  — Konstantin Samofalov (@KoleSamofalov) June 8, 2019    Осмог јуна обележава се шест месеци од првог протеста у Београду и пола годинесталне борбе против тортуре и изопачености актуелног режима.  
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https://twitter.com/hashtag/1od5miliona?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ZudxMcsqgk
https://twitter.com/KoleSamofalov/status/1137420891086888962?ref_src=twsrc%5Etfw


На протесту „1 од 5 милиона“ у Београду обележено шест месеци од почетка протеста; Небојша Зеленовић: Ми на унапред покрадене изборе више нећемо излазити; Владимир Гајић у Новом Саду: Грађани морају да се одупру диктатури, ако не желе да буду робови
субота, 08 јун 2019 19:05

  Субота је дан када ће поред Београда шетати и остатак Србије са циљем да подсетивласт да протести нису стали, већ да су грађани спремни да изађу на улице када год сеза то укаже потреба.  
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На протесту „1 од 5 милиона“ у Београду обележено шест месеци од почетка протеста; Небојша Зеленовић: Ми на унапред покрадене изборе више нећемо излазити; Владимир Гајић у Новом Саду: Грађани морају да се одупру диктатури, ако не желе да буду робови
субота, 08 јун 2019 19:05

  Протест #1од5милиона врло брзо је постао национални покрет који има за циљослобађање од диктаторске власти и слободу у свим друштвеним аспектима.  Позивамо вас све да дођете у што већем броју како бисмо послали снажну порукујединства и одлучности.  За време протеста смо однели бројне победе, шетали по снегу, киши и невремену, алинаша борба није готова.  Ми имамо још много да препешачимо.  Дођите да заједно истрајемо до краја.  У јединству се налази и снага.  (Агенције)  
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