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 Студент Филозофског факултета у Новом Саду Дејан Багарић, који је у суботу увече
тешко претучен у Универзитетском кампусу, изјавио је данас после изласка из болнице
да не зна ко су људи који су га тукли, али да он у свом родном граду једно може бити
нападнут због свог грађанског и политичког активизма. Како је испричао новинарима на
конференцији за медије у Градском одбору Демократске странке, он је нападнут у
суботу увече, нешто после 21.30 часова, након што је изашао из студентског дома и
кренуо на договорени састанак са својом девојком. Детаља самог напада још не може да
се сети, а тек током јучерашњег дана и данас се полако присећа и оног што се догађало
после напада, када је путем гласовне поруке на телефону позвао у помоћ и када је
примљен у Ургентни центар Клиничког центра Војводине.

  

  „Лица нападача нисам видео, или их се не сећам, а не знам ни колико их је било.
На телефону видим да сам позив у помоћ послао у 21.55 али сам то урадио у неком
полусвесном стању. Све оно што се даље догађало те вечери тек сад полако
повезујем у једну целину и склапам. Јучерашњи дан и ноћ сам провео на одељењу
неурохирургије, где сам добио терапију и где сам прошао низ прегледа, а данас сам
отпуштен на кућно лечење,“ испричао је Багарић.   

Као активиста иницијативе „1 од 5 милиона“, Демократске странке и појединих
невладиних организација, Дејан Багарић учествује у организацији протеста у Новом
Саду, више грађанских, политичких и антифашистичких акција. Он међутим не може ни
да претпостави шта је од тога неког навело да га нападне и нанесе му бројне повреде
које показују да је већина удараца била задата у главу. „Не желим да нагађам због чега
сам, од оног што радим, био нападнут, или се можда догодило због свега овога заједно,
нити у чијем је то интересу било. Нико у овој земљи и ни због чега не би смео да се нађе
у овој ситуацији у којој сам се ја нашао само зато што мисли и у јавном простору делује
другачије. То је био мој мотив да се после изласка из болнице појавим пред јавношћу и
говорим,“ нагласио је Дејан Багарић.
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На питање новинара да ли му је пре овог напада неко претио или на било који начин
угрожавао, Багарић је одречно одговорио. Он је додао да у овом тренутку једино жели
да се потпуно опорави и да настави живот на досадашњи начин. „Желим да се и даље
бавим оним што чиме сам се до сада бавио. Бојим се само да неко време нећу смети сам
да се крећем по граду. То јесте застрашујуће јер је ово град у којем сам рођен, али сад је
тако. Јуче и данас су ме звали многи новинари и други људи, тражили изјаве, али и
пружали подршку и нудили помоћ. Свима се захваљујем,“ рекао је на крају свог
обраћања Дејан Багарић.

  

Председник Градског одбора Демократске странке (ДС) Вељко Крстоношић је подсетио
на то да напад на Дејана Багарића није био први у којем су мета били организатори и
учесници протеста “1 од 5 милиона” у Новом Саду и грађански и политички активисти.
Он је рекао да је као професор на Универзитету у Новом Саду и као родитељ забринут,
па и уплашен, због онога што се догађа у граду и оног што се дешава младим људима и
студентима. Крстоношић верује да би се у неком другом граду и некој другој земљи
сигурно огласио градоначелник и осудио насиље, па и посетио повређеног студента, али
да се то у Новом Саду не догађа. "Ако наша деца нису слободна и безбедна у свом граду,
онда нико није ни слободан ни безбедан. Наш живот је прожет насиљем, а садашња
власт ако га не чини, онда га поспешује. Ни за један од ових догађаја није пронађен, а
поготово није кажњен - ниједан починилац. Тражимо да то хитно буде урађено", рекао је
он.

  

Према Крстоношићевим речима, Демократска странка, Савез за Србију, иницијатива “1
од 5 милиона” и читава демократска и грађанска јавност захтеваће од полицији и
тужилаштву да што пре пронађу нападаче и расветле мотиве напада. Ти апели и
притисци на истражне органе не смеју престати све док не сазнамо истину и не видимо
виновнике на оптуженичкој клупи.

  

Данашњој конференцији за новинаре у Градском одбору Демократске странке
присуствовали су и активисти иницијативе “1 од 5 милиона” који су дошли да подрже
свог колегу И саборца Дејана Багарића. Сви заједно позвали су студенте, професоре и
све грађане Новог Сада на сутрашњи протест против насиља испред Правног
факултета, који је заказан за 18 часова. Правни факултет је одабран као место
протеста због тога што на том факултету студирају активисти организације “Кров над
главом” који су такође нападнути и претучени у Универзитетском кампусу само 24 сата
пре Бегарића.
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