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Миран и достојанствен, тако је најављен. Мирно се и одржао. У непосредној близини
места које је годинама било поприште најтежих етничких сукоба – моста на Ибру у
Косовској Митровици. Горан Ракић, Милан Радоичић, Далибор Јевтић, Славко Симић,
Ненад Рикало, Игор Симић и Срђан Поповић, уз своје сараднике, предводили су данас
протестни скуп због тога што се 6 од 15 тачака Бриселског споразума није још увек
остварило. Заједница српских општина није формирана. Због тога су синоћ најавили овај
скуп и позвали суграђане да им се придруже. Преко хиљаду окупљених Срба са Севера
Косова пратило је ове прваке косовских Срба. Присуство униформисаног обезбеђења
није било видљивије него обично.

  

Ракић: Испред нашег народа никад иза њега

  

„Добро знате да смо протеклих пет година настојали да проблеме решавамо за столом а
не на улици, да кад дође до сукоба, ми политичари будемо испред вас, а не као што је
некада било. Увек уз наш народ и никада иза њега,“  збори косовски градоначелник
Северне Митровице и формално први човек Српске листе – Горан Ракић.

  

Описује то што се из Приштине не формира Заједница српских општина.

  

„Из Европе се не чује ништа, можда неки шум,“ каже Ракић. Међународну заједницу
оптужује за лицемерје.
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Кад су Срби и њихова права у питању, право и правда не постоје, не постоје ни
гаранције из Европске уније.

  

Обратио се колегама на централном нивоу у Приштини:

  

„Господо из Приштине, српски народ у овај процес није ушао да бисте се ви понашали
као да сте за шведским столом и да ћете бирати шта ћете од споразума узети и
спровести.“

  

Првак Српске листе на крају је охрабрио народ: Ми од формирања ЗСО нећемо никад
одустати.

  

Симић: Мудра политика наше Српске листе

  

Потпредседник Српске листе Игор Симић говорио је о „скованом плану да нас нема као
што нас нема“ у градовима у Ђаковици и Призрену, али:

  

„Захваљујући мудрој политици, пре свега председника Вучића, али и Српске листе на
челу са Гораном Ракићем и свим члановима, успели смо да на провокације не
одговарамо онако како би непријатељи српског народа желели, онако, понекад храбро,
а понекад и лудо. Успели смо да код себе променимо оно што је било најтеже, да будемо
мудри и стрпљиви и то стрпљење има свој крај.“

  

Овај борац за истину говорио је „о лажима“ које слушају на различитим састанцима од
Брисела до Приштине:

  

„Често, тамо на међународним састанцима, неки тамо самозвани лидери међународне
заједнице питају нас како оцењујемо овај бриселски процес. Знате, будемо увек
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директни, знате, јесте, интеграција јесте лепа реч, али оно што у Приштини мисле да под
интеграцијом спроведу асимилацију српског народа, то није било могуће ни под бомбама,
мецима, а неће моћи ни данас.“

  

Ниједан народ, па ни српски, не жели да буде побеђен.

  

Упутио је поруку грађанима о оним амбасадама земаља које су ратовале против Србије и
то у два светска рата о томе да не могу да понизе српски народ, иако су се „јуначки 19
на један борили“ против њега.

  

Позвао је на мир, мудрост, стрпљење и остале врлине:

  

Јер одавде нема назад.

  

„Хвала потпредседнику Српске листе Игору Симићу а хвала и свима вама који сте данас
присуствовали овом мирном и достојанственом протесту против Бриселског споразума“ –
завршила је конферансије одјављивање са протестног скупа због тога што је прошло
2000 дана а Приштина није формирала ЗСО.
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  Присутни су „бели мантили“ – са којима је и директор Клиничко-болничког центра МиланИвановић. Виде се и транспаренти „Заједница наша узданица“, „Одавде нема назад“ и„Не дамо наша права“.  
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  Руководство Српске листе налази се на платоу: Горан Ракић, Милан Радоичић, ДалиборЈевтић, Славко Симић, Ненад Рикало, Игор Симић.  
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  Протест је почео интонирањем химне. Нису видљиве велике снаге обезбеђења.    Овај мост је од великог симболичког значаја и за заједницу јужно и за заједницу северноод Ибра, а сам мост и његова непосредна близина поприште су бројних међуетничкихинцидената којих је у периоду између 1999. до 2015. било око 1000.  „Српска листа“ је синоћ позвала грађане да им се придрже у протесту поводом 2000дана од склапања споразума о заједници српских општина „да на миран и достојанственначин упутимо јасне поруке да остајемо и опстајемо на овим просторима, и да нећемодозволити да заборав прекрије споразум о Заједници српских општина, а нечињењеПриштине остане правило,“ наводи се у саопштењу „Српске листе“.  ( КосСев )  
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https://kossev.info/ocekuje-se-da-pocne-protest-u-orgnaizaciji-srpske-liste/

