
Београд: Уместо протеста "1 од 5 милиона" одржана шетња поводом двогодишњици убиства Оливера Ивановића; Није било говорника, емитовани су Оливерови интервјуи, протест завршен испред Храма Светог Саве, где су грађани палили свеће
субота, 18 јануар 2020 18:56

Протест „1 од 5 милиона“ у Београду, ове суботе, био је нешто другачији. Неколико
хиљада грађана окупило се на протестној шетњи поводом двогодишњице убиства
председника Грађанске иницијативе СДП Оливера Ивановића. Није било
говорника, а шетња је завршена испред Храма Светог Саве где су окупљени грађани
палили свеће.

  

  

Са великим транспарентом – шеталицом на којој пише "Нас је ипак више!" почела је ова
59. суботња протесна шетња у Београду. Како је пренела агенција Бета, скуп је
масовнији него иначе.

  

Због поштовања према Ивановићу, није предвиђено обраћање говорника, како је то
уобичајно, уместо тога емитују се говори Оливера Ивановића.  Између осталих, емитује
се говор у којем он каже: "Мени су урадили све што су могли, још само нису пуцали у
мене, али ко зна, ни то није искључено". "Никада нисам дозвољавао да будем сврстан
тамо или овамо, већ само да припадам народу", као и део говора у којем поручује Влади
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Србије да не дели политичке листе на Косову на "наше и њихове".   Емитује се и део
говора у којем наводи да "на терену" одлучују неформални центри моћи и да га
"забрињава" што председник Србије Александар Вучић помиње потпредседника Српске
листе Милана Радоичића, као "пример борца за опстанак Срба на Косову".

  

  

Међу присутнима је брат Оливера Ивановића, Мирослав, и поједини лидери Савеза
за Србију: Зоран Лутовац, Небојша Зеленовић, Борко Стефановић, Никола
Јовановић, као и народни посланик Ђорђе Вукадиновић.
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  Организатор је позвао грађане да понесу свеће и заједно прошетају, наводећи да јесећање на Ивановића у свима који се свакодневно боре, на улици или на друге начине.   Протест у организацији удружења „1 од 5 милиона“, 59. по реду, почео је на Платоуиспред Филозофског факултета у Београду, а посвећен је убијеном лидеру Грађанскеиницијативе „Слобода демократија правда“ Оливеру Ивановићу.  „Након две године ми још увек не знамо налогодавце тог догађаја (убиства ОливераИвановића), али нас свакога дана подсећају на то коме све смета другачије, слободно,демократско размишљање какво је Оливер имао“, саопштили су организатори.    Организатори су позвали учеснике шетње да понесу свеће „као подсетник да се оваконешто не сме никада поновити“, као и да свећу за Оливера Ивановића упале у ХрамуСветог Саве.  Удружење „Један од пет милиона“ најавило је да ће у суботу, 18. јануара организоватинови протест у Београду који ће како се наводи, бити посвећен „убијеном лидеруопозиције на Косову и Метохију Оливеру Ивановићу“.  Ивановић убијен 16. јануара 2018. године у Косовској Митровици.“Након две године мијош увек не знамо налогодавце тог догађаја, али нас свакога дана подсећају на то комесве смета другачије, слободно, демократско размишљање какво је Оливер имао. Сећањена Оливера Ивановића јесте у свима нама који се свакодневно боримо, било на улициили на друге начине. Сећање на Оливера јесте у свима нама који слободно размишљамои зато Оливер Ивановић живи у свима нама“, пише у саопштењу.  
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  Организатори 59. протеста „Један од пет милиона“ су најавили да ће окупљање грађанапочети у 18 часова на Платоу испред Филозофског факултета одакле ће кренути ушетњу централним градским улицама у знак сећања на Оливера Ивановића.  Подсетимо, прошле године, протест организован у среду 16. јануара 2019. на дангодишњице убиства Оливера Ивановића под називом „Први од милион разлога заОливера“, био је, према неким проценама, и најмасовнији током демонстрација2018/2019. Према пак другим проценама, најмасовнији скуп у протестима одржан је 29.децембра 2018. у Београду. Дан након шетње за Оливера у јануару прошле године,Српска напредна странка покушала је да окупи више присталица на скупу поводомпосете руског председника Владимира Путина Београду. Након тога покренута јекампања „Будућност Србије“ као одговор на опозиционе протесте „1 од 5 милиона“.    Захтеви протеста прошлог јануара били су сврстани у три групе. У првој су били –откривање налогодаваца и нападача на Борка Стефановића, откривање налогодаваца инападача на новинара Милана Јовановића из Гроцке, откривање налогодаваца и убицаОливера Ивановића, смена министра унутрашњих послова Небојше Стефановића.  Треба поменути и да је протесте са захтевом да се расветли убиство Ивановића првипокренуо Покрет слободних грађана док је на његовом челу био Саша Јанковић. Они суодржали око 32 протестна скупа испред Председништва Србије са питањем ко је убиоИвановића током 2018. године.  (Агенције)  
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