
Двадесет пети протест "1 од 5 милиона" у Београду, подсећање на све жртве режима за време трајања протеста; Бранислав Лечић: Велики протести 8. јуна у Београду и широм Србије, када ће бити саопштени даљи кораци
субота, 25 мај 2019 18:15

Двадесет и пети протест “Један од пет милиона” одржан је данас у Београду под
истим слоганом са којим је и почео пре скоро шест месеци - Стоп крвавим
кошуљама. Између хиљаду и две грађана окупило се на протесту, који је почео
испред Теразијске чесме. Тема протеста и шетње је подсећање на све жртве режима
за време трајања протеста, саопштили су организатори. За 8. јун су најављени
протести широм Србије, када ће, како је рекао функционер ДС и глумац Бранислав
Лечић, у Београду бити саопштени даљи кораци и нови план.

  

  

Борко Стефановић: Крушевац је био порука свима који мисле својом главом и који
се усуде да мењају систем

  Окупљенима се испред РТС-а обратио и лидер Левице Србије Борко Стефановић,
поручујући им да је напад који се десио на њега у Крушевцу пре пола године била порука
власти усмерена не ка опозицији, већ грађанима.   

„У Крушевцу, они су хтели свима нама да поруче да свако ко се усуди да мисли својом
главом, да ће проћи овако. Ко покуша да промени систем у овој земљи проћи ће тако
како смо ми прошли у Крушевцу. То је била порука вама и свима нама који смо
јединствени, који смо један народ недељиви(...) Нас неће ни Вучић, ни Ана Брнабић, ни
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Вулин делити на два дела(...) Када су претукли одборнике, када ударају људе по целој
Србији, када просипају крв, власт која на крви и насиљу држи себе и њихову руку у
нашем новчанику – та власт је у одласку и њима ћемо ускоро видети крај(...)

  

Народ се подигао и више не клечи. Нећемо одговарати на њихове провокације, на
њихове позиве. Да упадамо у институције - то нећемо радити. Зато што знамо да он на
Андрићевом венцу једва чека наш погрешан корак и нећемо му приуштити то
задовољство(...) Чекаћемо стрпљиво, као што смо протеклих шест месеци стрпљиво
шетали по сунцу, снегу, киши да испратимо ову власт на ђубриште историје“, рекао је
Борко Стефановић испред РТС-а.

  

  

На челу колоне поново је транспарент "Стоп крвавим кошуљама".
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Након обраћања говорника, грађани су прошетали уобичајеном рутом од Теразијске
чесме до РТС-а, а протесну шетњу су завршили код зграде Председништва у Слободној
зони. У току шетње, окупљени су узвикивали "Излазите напоље, крваве су кошуље" и
"Мали купи ми диплому".

  

  

Као и претходних субота, протест је почео код Теразијске чесме, а окупљенима су се
поред Лечића обратили и професор доктор Чедомир Чупић и доктор стоматологије Арис
Мовсесијан.
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Глумац Бранислав Лечић најавио је да ће поводом шест месеци одржавања протеста у
Београду 8 јун бити одржан велики протест.

  

“Тада ћемо не само крунисати све што је урађено током ових шест месеци, већ ћемо
предочити потпуно нови план и најавити потезе којима ћемо озбиљно да угрозимо сада
већ начету власт”, поручио је Лечић.

  

Како је додао, протести нису само шетња суботом, већ и борба за достојанствен живот у
Србији због чега је неопходно да грађани учествују у променама које су потребне
друштву.

  

Поруке скупа данас су да је насиље недопустиво. Речено је да треба спречити тумор
који је узурпирао институције, али и направити такав систем да се тако нешто више
никад не понови. За 8. јун су најављени протести широм Србије, када ће, како је рекао
Лечић, овде у Београду бити саопштени даљи кораци. Како јавља репортер Н1,
најављено је да ће највећи протест следеће седмице бити Крушевцу, где је све и почело
- односно где се десио напад на Борка Стефановића.
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Грађани су после тога кренули у протестну шетњу до Политике, па до РТС-а, а потом до
зграде Председништва.

  

Испред РТС ће бити одржан тзв. Дневник слободне Србије, а обратиће се и један од
лидера СзС Борко Стефановић.

  

  

Чедомир Чупић: Суд је последња одбрана од неправде, а ко то дира - тај не зна шта
ради

  

Говорећи о недавном нападу посланика владајуће коалиције на судију Апелационог суда
Миодрага Мајића, професор Чедомир Чупић позвао је судије свих судова да изађу на
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протесте и определе се поводом тога.

  

“Суд је последња одбрана од неправде, а ко то дира - тај не зна шта ради“ , изјавио је
Чупић.

  

Он је затим као члан стручног тима представљеног на ранијим протестима указао на то
да су чланови тог тима спремни на разговор са председником Србије Александром
Вучићем, те и да га позивају на дијалог који ће обезбедити одржавање фер и поштених
избора.

  

“Ако председник хоће, разговараћемо, ако неће - ми ћемо то сами спровести, има
времена”, рекао је Чупић, додајући да ће ко год од опозиционих страна прихвати да
учествује под тренутним изборним условима на тај начин изневерити оно што грађани
месецима захтевају на улици.
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  "Има један што тврди да ради 24 сата 7 дана у недељи и кад год укључимо ТВ, он јетамо. Нема га само на "24 kitchen" да кува, а бојим се да укључим "Анимал планет". Мисмо овде да га отерамо на "History chanel"!", рекао је Арис Мовсесијан.  Говорећи о изборним условима, Арис Мовсесијан је такође истакао значај бојкота самихизбора.  “Ми смо у опозицији договорили да бојкотујемо изборе док не остваримо основнеизборне услове и тако ће и бити“, изјавио је Мовсесијан и позвао грађане да када доизбора дође сви заједно одбране изборне кутије.  

  Протест је почео код Теразијске чесме у Београду, певањем српске химне „Божеправде“.  
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  Двадесет и пета протестна шетња #1од5милиона биће одржана у суботу 25. маја сапочетком у 18 часова, а тема ове шетње јесте подсећање на све жртве режима за времетрајања протеста.  Ова протестна шетња, посвећена је свима онима који су били физички нападнути ималтретирани за време протеста од стране власти.  Слоган шетње јесте “Стоп крвавим кошуљама” и шеталицу ће носити све жртве системакоји не дозвољава било какву слободу мишљења или говора.  (НСПМ, Агенције)  
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