
Црна Гора: Одржан пети најмасовнији грађански протест у Подгорици, демонстранти камењем гађали полицију
субота, 16 март 2019 21:00

Са најмасовнијег протеста „Одупри се 97.000“ досад, којем су се придружили и студенти,
а који је вечерас одржан на Тргу независности у Подгорици, поручено је да је власт
приватизовала државу и поново су затражене оставке највиших званичника.

  

Црногорска полиција саопштила је да је током грађанског протеста у суботу увече у
Подгорици више особа вређало и каменицама гађало полицијске службенике и објекте
које обезбеђују.

  

  

Управа полиције наводи да није било повређених полицајаца, али и поручила да "неће
толерисати насиље".

  

У Подгорици је одржан пети грађански протест у последњих месец и по дана којим се
тражи промена система, "ослобађање заробљених институција" и оставке највиших
државних функционера.
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Шетња, коју организује грађански покрет "Одупри се", одржана је у центру града и
окупљених неколико хиљада грађана је прошетало поред зграда државниг тужилаштва,
скупштине, председништва и владе, узвикујући "Оставке" и "Ми смо држава".

  

"Свако најављено јавно окупљање полиција снима, сходно закону, те ће полицијски
службеници, осим анализе снимака, предузети и друге мере и радње у циљу
идентификовања лица која су извршила наведене радње на штету полицијских
службеника и институција система", навела је Управа полиције након скупа.

  

Полиција додаје да "неће толерисати нападе на полицијске службенике, као ни било који
други вид насиља над грађанима, имовином и институцијама".

  

Један од организатора протеста глумац Славиша Грубиша поручио је да су протестне
шетње маратон којим ће грађани доћи до циља.

  

Јелена Крковић, која се представила као слободна и непослушна грађанка, позвала је
грађане на отпор.

  

Професор на универзитету Горан Мариновић казао је да, иако дуго не живи у Црној
Гори, топлина народа и природне љепоте га стално враћају његовој земљи. Он је рекао
да је црногорско друштво болесно, те да „радимо једно, говоримо друго, а мислимо
треће“.

  

„Постојећи режим свео је човјека на пуко преживљавање, а природу на лично
богаћење“, казао је Мариновић, оцијенивши да актуелна власт жели да све што вриједи
напусти Црну Гору како би власт могла да се преноси са кољена на кољено.

  

У Подгорици је вечерас одржан четврти протест у организацији покрета „Одупри се
97.000“, са ког је од опозиције затражено да њихови посланици напусте Скупштину Црне
Горе и бојкотују све изборе у држави, док год захтеви за оставкама челних људи власти
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не буду испуњени.

  

Професор историје Петар Гленџа оцијенио је да Подгорица вечерас изгледа дивно и да
одавно није била љепша. Он је казао да је дошао да саопшти да је жељан промјена и да
се одупре систему који га понижава, деградира и пљачка.

  

Он је прокоментарисао и савјет врховног тужиоца Миливоја Катнића, који је грађанима
поручио да саде лук.

  

„Не желим да се бавим луком, него својом струком“, казао је Гленџа.

  

Теодора из Студентске иницијативе Црне Горе поручила је да студенти, професори и
грађани могу да пријете, али да слободне студенте неће уплашити.

  

„Узели су нам земљу, државу, будућност и достојанство, али нас неће уплашити јер смо
заједно вечерас“, казала је Теодора.

  

Запитала је да ли је праведно да одлични студенти и магистри раде као конобари и да
смо сви незадовољни, а ћутимо и трпимо.

  

„Нећемо, колеге студенти, више да ћутимо, ово је наша земља и за њу ћемо се борити“,
казала је представница Студентске иницијативе.

  

Један од организатора Џемал Перовић саопштио је да нема већег патриотизма него
зауставити пљачку државе.

  

„Имам само једну поруку за режим и режимске новинаре: џаба тражите грешке
организационог одбора (протеста). Има на стотине хиљада оних који ће нам се
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придружити и знамо како ћемо доћи до слободе“.

  

„Док пљачкате државне ресурсе и бањате се по Дубаију и Сен Тропеу, гдје вам је тада
државна застава“, запитао је он, додавши да власт грађанима „уваљује циркус од
државног удара и хапси посланике“.

  

Грађани су након тога минутом ћутања одали почаст приватизованим и пропалим
фирмама.

  

Након тога кренули су у симболичну шетњу Улицом слободе, Булеваром Ивана
Црнојевића, Улицом Станка Драгојевића, Булеваром Светог Петра Цетињског и на крају
поново ка Тргу независности.

  

  Један од организатора Илија Гајевић позвао је грађане да 23. марта свако доведе још
некога и да активно помогне у „овој борби“. Протест је потом завршен, а организатори су
позвали грађане да се мирно разиђу.   

Нови протест у Подгорици заказан је за 23. март.

  

(Бета, Спутњик)
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