
Данас: Ко стоји иза најављеног протеста на који се грађани позивају преко графита у Кнез Михаиловој?
среда, 08 фебруар 2023 20:05

Због исписивања графита „Стоп Вучићевој издаји Космета, 15.02 – 18 ч
Председништво“ у београдској Кнез Михаиловој улици, којим се грађани позивају
на протест у организацији неколико десно оријентисаних удружења и појединаца
синоћ су приведене четири особе, међу њима и двојица чланова Народних патрола,
а након краћег задржавања они су пуштени.

  

  

Против њих ће, незванично сазнајемо, бити покренут и прекршајни поступак.

  

Протест на којим су исписивањем парола позивали планирано је да дођу представници
Срба са Косова и Метохије, а организују га, између осталих, универзитетски професор
Дејан Мировић, власник и главни и одговорни уредник медијске куће СРБИН.инфо Дејан
Петар Златановић, као и неформална групација Народне патроле, чији је лидер Дамњан
Кнежевић.
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Планиран је долазак Марка К. Јакшића, члана председништва Народног покрета Срба са
КиМ „Отаџбина“, и Небојше Јовића, повереника за Косово Покрета за одбрану Косова и
Метохије. Покрет „Отаџбина“ има и једног посланика, Славишу Ристића, који делује у
оквиру посланичког клуба „Уједињених“.

  

Жеља организатора је и долазак других Срба са Косова, али како нам кажу
организатори, који док не пријаве скуп нису желели званично да говоре, проблем им
представља то што Срби Косовци не могу да дођу својим возилима са КМ таблицама,
због одлуке коју протеклих неколико недеља спроводи косовска Влада –
недозвољавање уласка на Косово онима са регистарским ознакама које издаје МУП
Србије са именима градовима на КиМ, па тако са тим колима не би могли да се врате
својим кућама.

  

Поручују да су позвали сва „патриотска удружења, странке и појединце“, али без
истицања страначких обележја. Други услов је да су на линији захтева, чија је срж, у
десничарским круговима устаљена фраза, да је председник Србије Александар Вучић
„издајник“, те да треба да се повуче из преговора о Косову.

  

С тога не би требало да зачуди придруживање групација окупљених под слоганом „Не
ултиматуму“ – Нови ДСС, Нада, ПОКС, Заветници, Двери, Државотворни покрет, али ни
Народне странке, која иако нема формалну сарадњу са овим странкама јасно је на тој
таласној дужини, што се дало видети и на протеклој Посебној седници Скупштине Србије
на којој се расправљало о Косову и Меотхији.

  

Овај спој групација је очекиван – Јовић и Јакшић спадају у „стару гарду“ косовских
политичара, оних који се залажу за враћање косовског проблема у време пре
потписивања Бриселског споразума 2013. године, којим су Срби интегрисани у косовске
институције, односно бојкотом истих. Па се тако на протесту у Северној Митровици
одржаном 9. јануара могле чути поруке о успостављању УНМИК судова и полиције, а
укидању Косовске полиције и косовских институција на северном делу КиМ, управо од
Јовића, који их је током говора називао „УЧК“ институцијама. На тај протест су позивале
и групације из блока „Не ултиматуму“.

  

Јакшић, Јовић, Мировић и Кнежевић су чести саговорници СРБИН.инфо, а сам
Златановић је већ учествовао у организацији више протеста у сарадњи са поменутим
групацијама.

 2 / 4



Данас: Ко стоји иза најављеног протеста на који се грађани позивају преко графита у Кнез Михаиловој?
среда, 08 фебруар 2023 20:05

  

Организатори пред власт испостављају четири захтева.

  

Међу захтевима су и повлачење Алексадндра Вучића из преговора о Косову и Метохији,
а тражи се и његова оставка и „утврђивање кривичне одговорности“.

  

Кривичну одговорност, како стоји у захтевима које су нам организатори проследили, јер
Вучић, наводе, већ 6 месеци без платформе и овлашћења Владе и Скупштине води, како
оцењују, нетранспарентне, неуставне и, са аспекта међународног и унутрашњег права,
нелегалне преговоре о „такозваном француско -немачком плану, односно о Ишингеровом
плану који је Скупштина Србије одбила још 2007 године“.

  

Такође захтева се и утврђивање преговарачке платформе која би била јасно и
експлицитно заснована на Резолуцији 1244 – „због чињенице да је управо Александар
Вучић њу избацио из Бриселског и Вашингтонског споразума.

  

“Преговарачка платформа мора бити одобрена од стране две трећине посланика у
Скупштини, али и на референдуму од стране грађана који ће бити организован после
годину дана јавне расправе у медијима који ће бити слободни и отворени”, стоји у
захтевима.

  

Тражи се и да француско-немачки план постане јаван и поручује да је Вучић прешао
„црвену линију“, како оцењују, скривањем овог плана од стране посланика током
Посебне седнице Скупштине о Косову и Метохији.

  

“Одбацивање сецесионистичке Заједнице српских општина која треба да буде
формирана по албанским законима. Њена овлашћења су мања од оних предвиђених за
локалну самоуправу или оних које Резолуција 1244 гарантује косовским Албанцима у
оквиру српског територијалнох интегритета”, наводи се као четврти захтев.

  

О графитима који су се нашли у Кнез Михаиловој говорио је и председник удружења
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грађана „Покрет СРЦЕ“ који је навео да не треба искључити могућност да Вучић
демонстрира сам против себе, „да пали контрапожар како би се одбранио од правог
пожара“.

  

(Данас)

  

 4 / 4


