
Бошко Обрадовић: Брутално пребијање недужних је увек последња фаза једног режима
уторак, 14 јул 2020 14:17

 Председник Двери Бошко Обрадовић изјавио је за Н1 да је осипање броја људи на
протестима само "затишје пред буру", те да су се у претходних недељу дана издвојиле
три групе захтева око којих могу да се уједине сви демонстранти - ослобађање грађана
ухапшених на протестима и одговорност полицијског врха, смена Кризног штаба за
сузбијање коронавируса, и поништавање "лажних избора" и формирање прелазне владе
стручњака која би обезбедила услове за поштене и слободне изборе у року од девет до
дванаест месеци.

  Грађани Србије већ недељу дана протестују у више градова у земљи, али је приметно
да се из вечери у вече окупља све мање људи. Обрадовић је у Новом дану ТВ Н1,
међутим, истакао да је реч о "затишју пред буру", и да је уверен да протести не могу
стати, јер како је објаснио, грађани више немају други канал преко којег могу да изразе
своје незадовољство, осим на улици која је постала "народни парламент".   

И управо су се у том "народном парламенту", према Обрадовићевим речима,
искристалисале три групе захтева око којих се могу ујединити сви демонстранти.

  

Прва група захтева је ослобађање више од 150 недужних грађана који су ухапшени
током протеста и одговорност врха полиције који је наредио брутално пребијање
недужних грађана, навео је Обрадовић.
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Други сет захтева, додао је, односи се на смену чланова Кризног штаба за сузбијање
коронавируса који је, према његовој оцени, изгубио поверење и ставио се у службу
режима.

  

Коначно, трећи сет су конкретни политички захтеви, а то су поништавање "лажних
избора" и формирање прелазне техничке владе стручњака, у којој неће бити ни
представници влати, ни представници опозиције, а која би санирала епидемију
коронавируса, помогла опоравак српске привреде и обезбедила услове за одржавање
поштених и слободних избора у року од девет до дванаест месеци, прецизирао је гост
Новог дана.

  

"Све наше разлике треба оставити за време када Србија поново буде слободна и
демократска земља, до тада је најважније постићи јединство око ових важних и
конкретних политичких захтева. Протести иако треба да буду мирни и ненасилни, не
смеју да буду ни неактивни и мртви. У борби против недемократског режима дозвољен је
сваки облик демкратског отпора: и протести, и демонстрације, и грађанска
непослушност, и блокаде путева, и блокаде државних инстируција", поручио је
Обрадовић.

  

Упитан да ли ће се придружити лидеру Доста је било Саши Радуловићу у данашњем
протесту испред Управног суда који би требало да разматра жалбе тог покрета поводом
парламентарних избора, Обрадовић је рекао да подржава блокаду свих државних
институција које не раде свој посао, а нарочито Уставног и Управног суда који су
"буквално укинули своје надлежности", али да се са Радуловићем није сагласан у само
једној ствари - није довољно поништавање и понављање "лажних избора" под истим
условима, већ је неопходно инсистирати и на формирању прелазне техничке владе.

  

Лидер Двери тврди и да режимски медији форсирају лажне вести о супростављености
грађана на протестима и лидера опозиције. "Наравно да постоје они који не верују
политичарима. Људи на то имају право, и ја их позивам - ако сте незадовољни, уђите у
политику, формирајте нове политичке организације. Ја сам за смену генерације у
политици", истакао је.

  

Обрадовић је подсетио и да је лично био сведок "бруталне интервенције жандармерије"
у Булевару краља Александра, када су, како је река, без икаквог упозорења и разлога
почели да бију све редом, укључујући и њега. Спремност да се власт брани и бруталним
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физичким прбијањем увек је завршна фаза једног режима, оценио је Обрадовић и
позвао људе да и даље излазе на протесте.

  

Осврћући се на наставак дијалога Београда и Приштине у четвртак у Бриселу,
Обрадовић је упитао ко је овластио председника Вучића да преговара о Косову и оценио
да је тема очигледно признавање "лажне државе Косово".

  

"Будите уверени да се издаја у српском народу не прашта, и да не може мирно проћи.
Наравно да ћемо сви бити на улици, то је кршење Устава, Резолуције 1244, и
председничке заклетве. То је издаја комплетне срспке историје која почива на косовском
завету. Нема важнијег дражвног интереса од очувања Косова", рекао је Обрадовић и
поручио Вучићу да ће кривично одговарати за призњање окупације и кршење Устава,
суверенитета и територијалног интегритета.

  

(Н1)
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