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Испред Централног затвора у Београду окупили су се грађани, али и присталице
Демократске странке и других опозиционих партија и организација, протестујући због
хапшења људи на демонстрацијама у протеклих шест дана. Окупљено  је неколико
стотина грађана. Они носе транспаренте “Хапсите лопове, а не борце”, “Кровови, не
кавези”, “Не може сузавац да спере вашу бруталност”, “Хапси хулигане, не туци свој
народ”.

  

  

Они захтевају да сви који су без основа ухапшени буду пуштени, моментални престанак
полицијске репресије над народом, смену директора полиције и свих службеника
полиције који су користили прекомерну силу, као и судско процесуирање истих.

  
  

Centralni zatvor sada #protest pic.twitter.com/13kAIxvEOT

  — nova.rs (@novarsonline) July 13, 2020    
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Грађанима се обратио председник Демократске странке Зоран Лутовац који је поручио
да је потребно исказати солидарност према ухапшенима и, како је навео, тираније коју
спроводи режим Александра Вучића.

  

  

Лутовац је упутио захтев да сви који су ухапшени до сутра буду ослобођени.

  

“Уколико се то не догоди, биће организован нови протест”, рекао је Лутовац, додајући да
су успели када су се борили за ослобађање Александра Обрадовића, успеће и сада.

  

Теодоровић: Издржите децо
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Он је замолио чуваре, припаднике полиције и Жандармерије да се апсолутно
придржавају правила службе и прописа.
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  “Ником није у интересу стварање хаоса”, рекао је Теодоровић и поручио ухапшениммладићима који се налазе у Централном затвору: “Издржите децо”.    Protest ispred Centralnog zatvora pic.twitter.com/WN3gJCx8et  — nova.rs (@novarsonline) July 13, 2020    Међу окупљенима су и лидер опозиције Драган Ђилас, Бошко Обрадовић, професориБиљана Стојковић и Јово Бакић,  карикатуриста Душан Петричић, Добрица Веселиновићиз Иницијативе “Не давимо Београд”, као и представници Здружене акције “Кров надглавом” чији су активисти такође били хапшени.  
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  “Моја обавеза као грађанина и политичара била је да будем овде и пружим подршкуовим младим људима који су ухапшени”, рекао је лидер Двери Бошко Обрадовић,додајући да подржава захтеве – слобода  за ухапшене и одговорност за врх полицијекоја је одговорна за пребијање на протестима.    I @BoskoObradovic  je na #protest  ispred CZ pic.twitter.com/6M2oloSuZu  — nova.rs (@novarsonline) July 13, 2020    Професор Филозофског факултета Јово Бакић рекао је да је дошао да пружи подршкусвојим друговима, борцима за правду који “ни због чега робијају”.    #protest  podrške uhapšenima tokom protesta pic.twitter.com/KWFGlYuTNe  — nova.rs (@novarsonline) July 13, 2020    Лидер ДС Зоран Лутовац је изјавио да тражи хитно ослобођење оних који су, како јенавео, "незаконито ухапшени, претучени, а неки и по хитном поступку осуђени".  Присутнима се, између осталих, обратио и академик Душан Теодоровић који је рекао даје Србија постала земља једног човека.  

  "Овај режим се брутално обрачунао са младошћу Србије. Позивам полицију ижандармерију да се придржавају правилника", рекао је између осталог Теодоровић.    Protest ispred Centralnog zatvora zbog toga sto su pohapseni gradjani koji su mirno isli ovihdana na protest ispred skupstine. pic.twitter.com/OwbuqQm3H0  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) July 13, 2020     Okupljenima se obratio Zoran Lutovac #protest pic.twitter.com/yJgjBSFJCf  — KRIK (@KRIKrs) July 13, 2020    Окупљенима се обратио и председник Демократске странке, Зоран Лутовац који јерекао да је суштина протеста отпор борби против здравог разума.  - Вучић је инспиратор вербалног насиља из ког проистиче институционално насиље којесе лако може претворити и у физичко насиље. Ту смо да бисмо пружили отпор свемутоме и да се солидаришемо са жртвама. Једино уколико смо храбри, истрајни и уколикоупорно инсистирамо на ономе што су наша права - казао је Лутовац.    Građanima se obratio i sociolog Jovo Bakić koji je rekao da je došao da podrži kolegu koji jeuhapšen i ekspresno osuđen #protest pic.twitter.com/5f7OxPuhX7  — KRIK (@KRIKrs) July 13, 2020    Учесници протеста захтевају хитно ослобађање активиста Здружене акције "За кровнад главом" - Владимира Ментуса, Игора Шљапића, Мариа Марковића и другихухапшених.  Поред тога, они захтевају и моментални престанак полицијске репресије над народом,као и смену директора полиције и свих службеника полиције који су користилипрекомерну силу, као и судско процесуирање истих.  Ивана Јелић из здружене акције "Кров над главом" затражила је да се ослободи тројењихових активиста.  (Н1, директно.рс, Нова.рс)  
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