
Деветнаести дан “Протеста против диктатуре”: Неки демонстранти хтели да уђу у Народну скупштину и оградили се од јучерашњег "лажног саопштења у њихово име"
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Истрајност групе незадовољних грађана резултатима председничких избора не попушта
- и 19. дан за редом окупили су се испред зграде Народне Скупштине и заузели
степениште нешто после 18 сати. 

  

  

Демонстранти су испрва заузели степенице на улазу у Скупштину. Поједини посланици
су извиривали кроз врата, па су окупљени покушали да крену ка њима. Међутим,
полицајци, али и други чланови су их удаљили од врата. Кроз скуп, излазећи из
Скупштине, прошла је само Дијана Вукомановић, самостална посланица и бивша
функционерка СПС-а.

  

Ипак, један од учесника се обратио окупљенима са питањем да ли желе да уђу у
Скупштину. Пошто су демонстранти одговорили потврдно, позвали су председника Нове
Србије, посланика Зорана Живковића, да их уведе у салу да би посматрали са балкона
седницу. Такође, говорник је тврдио да неко са лажног мејла одговара медијима у
њихово име.
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  Ипак, демонстранти су одустали од захтева и изашли су на Трг и блокирали пролаз засаобраћај.  "ОНЕСВЕШЋИВАЊЕ"  Пред зградом Владе демонстранти су поседали на асфалт и извели своје"онесвешћивање" уз узвикивање "Онесвести се". Ипак, прилично су живнули када јетребало пропустити кола Хитне помоћи које су се запутиле преко Кнеза Милоша.  Демонстранти су кренули Ресавском где стоје два трамваја са путницима.
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  МИНУТ ЋУТАЊА ИСПРЕД РТС-А  Испред зграде РТС-а колона је одржала минут ћутања за страдале раднике РТС-атоком НАТО бомбардовања зграде 1999.  Због овога су се демонстранти опремили и специјалним транспарентима "Зашто ћутиш,државо?", "Ко је жртвовао раднике РТС-а?", "Ко ускраћује родитељима право на истину18 година?".  Колона се запутила ка згради Владе. Пуштена Таковска за соабраћај, затвара се КнезаМилоша од раскрснице са Булеваром краља Александра до Немањине. Колона ће сепосле кретати Ресавском.  КУЛТУРА, НЕ ДИКТАТУРА  Демонстранти су стигли до Македонске улице где су заједнички почели да узвикују"Доле диктатура" и "Хоћемо културу". Уједно су позивали станаре да изађу напоље ипридруже им се. Пуштен је саобраћај преко Трга републике, као и Николе Пашића.Предстоји затварање Таковске улице.  

  - Ева је јединица и родитељи су јој испуњавали све жеље. Одвели су је једном у Зоо врти заљубила се у слона. Купили су јој слона и дали му име Лаки. Она му је причала бајке, аЛаки је заволео причу о Пинокију. Јутрос је лио крокодилске сузе, јер су када су јучеродитељи гледали скупштину и читали новине, сањао је да су свима порасли носеви.Вирус лажи је укорењен и још није пронађена вакцина. И зато немојте лагати, јер и вамаможе да порасте нос - објаснила је опширно Мира целу причу о својој лутки која је данасдошла на протест.  Демонстранти су се опремили праолама "Зашто ћутиш, државо?", "Ко је жртвоваораднике РТС-а?", "Ко ускраћује родитељима право на истину 18 година?", "Џелати сузаштићени", "Стоп терору, "Институције су труле" , "Право и правда су недостижни заграђане".  Саопштење групе "Против диктатуре"  Београдски део покрета "Против диктатуре" саопштио је данас да је сачињен од групељуди која се спонтано окупила како би "вратила Србију на прави пут" и позвао грађанеда се после протеста у суботу упознају с члановима групе. Како се наводи у саопштењудостављеном агенцији Бета са адресе протестпротивдиктатуре2017@гмаил.цом,организација протеста "у свом суштинском облику и значењу не постоји".  - Ко жели да се придружи, добродошао је. Ми се организујемо међусобно, али неорганизујемо протест. Ми преузимамо иницијативу, али не и вођство - пише у саопштењу.  Уз изражавање захвалности грађанима који "свакодневно излазе на улице и говоре штамисле о овој власти и оваквом систему", наводи се да групу чине људи који су својеполитичке и идеолошке разлике оставили по страни, и удружили се зарад једног циља,"да врате Србију на прави пут".  "Ми смо Сорошеви људи. Ми смо страни плаћеници, НАТО кандидати, геј лоби,шиптарски терористи, људи са Ф дијагнозом, људи са слабим карактером. Ми смо иЈанковићеви и Јеремићеви и људи од Белог. Ми смо жута багра, црвена банда,љубичаста наранџаста, зелена. Људи за дестабилизацију и против "демократије". Садкада смо рекли шта ће режимски медији писати о нама, ред је да вам признамо ко смо мизаиста", пише у саопштењу.  Додаје се да група постоји "само како би координисала протесте и борила се да ониостану наши, народни и не допустимо ниједном политичару, странци или њиховиморганизацијама да их предузму и инструментализују".  Како се наводи, улога чланова групе је да спрече евентуалне инциденте у протестнојколони као и да координишу и синхронизују акције са учесницима протеста Противдиктатуре у другим градовима Србије.  "Могли сте да приметите транспаренте који су увек у првим редовима или озвучење.Позивали смо на неношење страначких обележја. Захтеве смо у координацији са другимградовима и у складу са оним сто је кружилио на самим протестима и друштвениммрежама формулисали, али они нису још увек конкретизовани, и на њима треба радити",пише у саопштењу.  (Бета, Блиц)   
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