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У Београду је одржан јубиларни 53. протест "Један од пет милиона", а испред
Скупштине Србије догодио се инцидент када је део учесника скупа дошао до
главног улаза те зграде у чему је покушала да их спречи група људи у цивилу, па је
дошло до гурања.

  

  

Када су грађани стигли до зграде скупштине, где су на позив организатора кренули
симболично да покушају да провере да ли институције раде, групу коју је кренула
ка вратима, а коју је предводио лидер Двери Бошко Обрадовић, зауставило је
обезбеђење у цивилу и у тим тренуцима дошло је до гурања и мањих физичких
насртаја.

  

Део окупљених је носио заставе Србије и викао "Устанак" и "Ухапсите Вучића". На
повике демонстраната да покажу легитимације, неки из групе која је стајала пред
вратима Скупштине одговорили су да су полиција.
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    шта је ово посланиче? pic.twitter.com/Ugf4E6siCM  December 7, 2019    Простор код улазних врата Скупштине потпуно је био испуњен учесницима протеста којису довикивали људима на вратима да ли "чувају (председницу Скупштине Србије) МајуГојковић.  После кратког метежа, учесници протеста почели су да се разилазе, а претходно сугрупи на вратима поручили: "Ослободили смо Ректорат, ослободићемо и Скупштину".    NEINDETIFIKOVANA LICA ISPRED SKUPSTINE GURAJU I BIJU NAROD!    Ko su ovi ljudi koji guraju,biju narod i narodne poslanike?! #Bojkot #PočeloJe #1od5milionapic.twitter.com/tBM3MVlPu3  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) December 7, 2019    

  Будући да скуп није пријављен, саобраћајна полиција не обезбеђује скуп, а организаторисами регулишу саобраћај, праве живи зид на раскрсницама и не дозвољавајуаутомобилима да прођу. Није приметно присуство униформисаних припадника МУП-а,али је видљиво присуство полиције у цивилу, јавља репортерка Н1.  Данас се навршава тачно годину дана протеста који су почели под паролом "Стопкрвавим кошуљама", након напада на опозиционог политичара Борка Стефановића.Врло брзо променили су име у "1 од 5 милиона".  Ове суботе, први пут од почетка протеста, организатори скуп нису хтели да пријаве, јерМУП, како наводе, није дао адекватан одговор у вези са нападом од прошле суботе наједног од организатора Срђана Марковића.  Прошле суботе, Срђан Марковић рекао да га је напао исти човек који је то већ једномурадио и стално га прати на протестима. Он је навео да је напад пријавио полицијскојстаници, као и да председник државе Александар Вучић својим изјавама прави мете одорганизатора протеста.  Владимир Гајић: Зашто се не поднесе кривична пријава против НебојшеСтефановића?  Адвокат и бранилац узбуњивача из Крушика Александра Обрадовића Владимир Гајићрекао је на протесту "Један од пет милиона" у Београду да је данас 81. дан од када јеухапшен "херој нашег времена Обрадовић" и да против њега и даље нема доказа.  Он је рекао да правосуђе показује да "српски режим и његово правосуђе личе наСтаљинову Русију", али да им за разлику од Стаљинове Русије у којој је окривљениморао све да призна, Обрадовић ништа неће признати, осим криминала који је открио удржавном предузећу.    Гајић је поручио да се нада да се час његовог изласка из кућног притвора ближи.  "Алал вам вера на протесту и шетању годину дана. Ни корак назад нећемо направитидок се не ослободимо ове банде", поручио је Гајић.  Поводом навода председника Србије Александра Вучића да ће градоначелник НовогСада и адвокат Милош Вучевић поднети кривичну пријаву против Вучића и његовогбрата Андреја, Гајић је питао зашто не поднесу кривичну пријаву против министраунутрашњих послова Небојше Стефановића када имају доказе.  "Мера у којој се они спрдају са државним институцијама више не може да се ограничи",рекао је Гајовић.  Он је питао и зашто Вучић није поднео кривичну пријаву због Савамале, аферехеликоптер, министарара Александра Вулина и Синише Малог.  "Немојте да имате наду, јер је на челу тужилаштва полтрон Загорка Доловац", рекао јеГајић и додао да је она осрамотила професију.    Your browser does not support the video tag.   Професор Жарко Требјешанин рекао је да "ова аутократска власт" подстиче и ширинезнање, некултуру, нетрпељивост, удвориштво и глупости да се планирано уништавајуобразовање, просвећивање и култура.  Према његовим речима, власт уместо да смирује страсти, "она их својом запаљивомреториком распирује", и позвао опозицију и грађане да на насиље не одговарају истоммером.  Требјешанин је рекао да су овој власти највећа претња слободни избори за које сеграђани морају борити како би изградили јаке институције и ослободили се култа вође.  Потпредседница Странке слободе и правде (ССП) Мариника Тепић рекла је да је Вучићједан, а да је насупрот њему пет милиона и да ће их бити на улицама и да ће "победитиово зло".  Она је рекла да су шетњама "Један од пет милилиона" људи победили страх и да свакоко је шетао може да буде поносан.  Тепић је рекла да "ово није само протест, већ борба да се држава врати народу, борбаза живот и да наше среће не испраћамо на аеродромима у једном правцу, већ да буду удомовини".  
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  У Београду је почео 53. протест под слоганом "1 од 5 милиона", грађани су на Тргурепублике, где је постављен камион са озвучењем. У овим тренуцима заустављен јесаобраћај, иако скуп не обезбеђује саобраћајна полиција будући да није пријављен.  Није приметно присуство униформисаних припадника МУП-а, али је видљиво присуствополиције у цивилу, јавља репортерка Н1.  Данас се навршава тачно годину дана протеста који су почели под паролом "Стопкрвавим кошуљама", након напада на опозиционог политичара Борка Стефановића.Врло брзо променили су име у "1 од 5 милиона".  Ове суботе, први пут од почетка протеста, организатори скуп нису хтели да пријаве, јерМУП, како наводе, није дао адекватан одговор у вези са нападом од прошле суботе наједног од организатора Срђана Марковића.  Прошле суботе, Срђан Марковић рекао да га је напао исти човек који је то већ једномурадио и стално га прати на протестима. Он је навео да је напад пријавио полицијскојстаници, као и да председник државе Александар Вучић својим изјавама прави мете одорганизатора протеста.    Beograd, Takovska 7.12.2019. #1od5miliona pic.twitter.com/dfZVi0wnl7  — МУРАЛ ЛЕВОМ РУКОМ (@IvanGunjic) December 7, 2019    На протесту би требало да се обрате Мариника Тепић, Владимир Гајић и психологЖарко Требјешанин.  Организатори су најавили да ће и вечерас бити одржана протестна шетња, али рута јошније најављена.  Након годину дана протеста и борбе за промену власти и система који је та властузурпирала, у суботу 7.12. настављамо даље, у 18 часова на Платоу испредФилозофског факултета.  Грађанима ће се ове суботе обратити једна од организатора протеста #1од5милионаТеа Вукадин, жена која је себи нацртала мету на челу указајући на једну од највећихафера која је изашла на видело за ових годину дана, аферу “Крушик” Мариника Тепић,адвокат Александра Обрадовића Владимир Гајић и писац и психолог ЖаркоТребјешанин.  

  Као што је већ најављено, због напада на организатора протеста Срђана Марковићапрошле суботе, као и због неоглашавања полиције по овом питању, ове суботе протест#1од5милиона није пријављен полицији.  Не стајемо све до испуњења заједничког циља – зато Плато!  (Агенције)  
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