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БЕОГРАД - Протест Српске радикалне странке (СРС) због хапшења хашког оптуженика
Ратка Младића, на којем је било више хиљада грађана, завршен је нередима испред
Дома народне скупштине.

  

Већ током митинга испред бине су падале петарде и сузавци, а до туче између хулигана
и полиције дошло је по завршетку протеста, када су хулигани каменицама напали кордон
полиције.

  

Полиција је насилнике који су се кретали ка Таковској улици успела да притера у
супротну страну и смири ситуацију. За сада, нема информација о повређенима.

  

Током протеста, велику еуфорију изазвао је говор Младићевог сина Дарка и
појављивање Шешељевог сина Владимира који је присутнима прочитао писмо свог оца из
Хага.

  

 - Тражимо смену Бориса Тадића и његовог марионетног режима. Хапшење Ратка
Младића помогли су и челници Српске напредне странке, Томислав Николић и
Александар Вучић - поручио је Војислав Шешељ у писму.

  

На бини се поред Јадранке Шешељ налазио и Младићев син Дарко и супруга Босиљка.

  

Дарко је сав у сузама, поздрављен бурним аплаузом, рекао да данас у Београду лежи
човек који је спречио нови геноцид у Јасеновцу, и да то није само његов и отац његове
покојне сестре, већ и свих оних који нису убијени и бачени у логоре.
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- Мој отац се борио за слободу свог народа а не против других народа. Данас тамо где
нема српске државе, нема ни Срба - рекао је он и позвао све стране генерале да дођу и
кажу да Младић није злочинац.

  

 Према његовим речима, Младић је изузетно лошег здравља и није у стању да иде у Хаг.

  

Присутнима се у име Српске радикалне странке обратила функционерка ове странке
Лидија Вукићевић. 

  

- Окупили смо се овде да изразимо свој протест против срамног хапшења српског хероја
Ратка Младића и његовог изручења антисрпском Хашком трибуналу. Протестујемо и
против режима Бориса Тадића. Он то може да чини у своје име, али не у име Србије и
српског народа - рекла је Лидија Вукићевић. 

  

Окупљенима су се обратали и глумица Ивана Жигон и академик Коста Чавошки који је
рекао да је Хашки трибунал нелегитимни суд, "наказа правде и права, крвожедни
монопол жељан српске крви".

  

На скупу су присутни и активисти Образа, међу којима и Младен Обрадовић, осуђен на
затворску казну због нереда током Параде поноса октобра 2010. године. 

  

Окупљени носе заставе СРС и Србије, четничка обележја и слике хашких оптуженика
Ратка Младића, Радована Караџића и Војислава Шешеља.

  

Потпредседник СРС Драган Тодоровић рекао је да ће СРС истрајати у борби за "Велику
Србији" и поручио "живео Ратко Младић, живео Војислав Шешељ, живела Србија". 

  

Митинг обезбеђују изузетно јаке полицијске снаге, а према најавама из МУП-а на
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улицама Београда требало би да буде око 3.000 полицајаца.

  

Полиција је затворила за саобраћај плато испред српског парламента.

  

Испред главних државних институција у центру града распоређено је на десетине
полицајаца обучених у опрему за разбијање демонстрација.

  

На скупу су присутни и активисти Образа, међу којима и Младен Обрадовић, осуђен на
затворску казну због нереда током Параде поноса октобра 2010. године.

  

(Агенције)
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