
Црна Гора: Више стотина грађана синоћ на протесту испред зграде Владе у Подгорици и Беранама против покушаја Абазовића да руши Владу, узвикивали "Издаја", "Смените Дритана" и "Узео си паре Дритане"
четвртак, 20 јануар 2022 12:19

 Више стотина грађана окупило се вечерас испред зграде Владе у Подгорици али и
Беранама против покушаја Дритана Абазовића да, како кажу, руши Владу.

  

Окупљени грађани у Подгорици узвикивали су "Издаја", "Смените Дритана" и "Узео си
паре Дритане".

  

Они су блокирали и Булевар Светог Петра Цетињског на 15 минута. Након протеста,
који је трајао око сат времена, позвали су на поновно окупљање сутра у Подгорици
испред Владе, али и у другим градовима.

  

Протесту су се придружили и функционери Демократске Црне Горе Момо Копривица,
Владимир Мартиновић и Албин Ћеман.
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Протест у Беранама

  

Такође, грађани су се већ трећу ноћ заредом окупили у Беранама због најаве о
формирању мањинске Владе. Окупљенима су се обратили председник Скупштине
општине Беране и председник Општинског одбора Демократа Новица Обрадовић,
председник Праве и одборник у локалном парламенту Милован Живковић и представник
групе грађана Велимир Бато Ђуришић.

  

  

„Мањинска Влада је враћање ДПС-а на власт без избора и мимо воље грађана Црне
Горе“, поручио је Обрадовић.

  

Иначе, након Абазовићеве иницијативе о мањинској влади, уследиле су оштре реакције.

  

Председник скупштине Алекса Бечић назвао "народном издајом", док део министара
тражи оставку потпредседника владе Дритана Абазовића.

  

По покретању иницијативе медији најављују скори долазак специјалног изасланика САД
за регион Пабла Ескоабара у Црну Гору.

  

Председник скупштине Алекса Бечић је у реаговању на захтев за смену владе то назвао
политичком преваром, лицемерством, неморалом, кукавичлуком и политичком и великом
народном издајом.

  

"Претходних дана и недеља на сцени је најава класичног покушаја уставног пуча,
гажења највишег правног акта, изборне воље грађана и свих постулата демократије",
поручио је председник скупштине.
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Бечићеве Демократе део су парламентарне већине и против су иницијативе за
формирање мањинске владе, коју је подржао 31 посланик власти у опозиције, а међу
њима и већи део посланичког клуба Демократске партије социјалиста Мила
Дјукановића.

  

Иницијативу је покренула коалиција "Црно на бијело", коју предводи потпредседник
владе Дритан Абазовић. Председник Скупштине је подсетио на ранија обећања
Абазовићевог савеза да неће правити било какве политичке аранжмане са ДПС-ом.

  

  

"Они који су једини имали своје политичке представнике у Влади, сада хоће са ДПС-ом
да сруше Владу. То се зове политићки неморал. Они који су тврдили да имају спискове
ДПС посланика и функционера које ће да процесуирају због криминала и корупције,
сада са тим људима желе заједно да врше власт… То се зове политички кукавичлук",
оценио је, измедју осталог председник скупштине.

  

Бечић је иницијаторима поручио да није добро "поигравати" се са вољом грађана.

  

"Нико овде није ни глуп ни луд. Види вас народ, види вас Црна Гора! Ко се год покушао
поиграти са вољом народа или ко је год потценио народ Црне Горе доживео је веома
брзо хладан туш. У памет се док још није касно", поручио је Бечић.

  

Огласили су министри финансија и економског развоја, Милојко Спајић и Јаков
Милатовић, који се сматрају блиским с премијером Кривокапићем и позвали
потпредседника владе Абазовића да поднесе оставку.

  

(Курир-Побједа)
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