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Организатори протеста "1 од 5 милиона" поручили су да је бојкот избора једина опција и
апеловали да се сви потписници Споразума с народом придржавају тог документа, јер -
у супротном - за њих неће бити места у оквиру суботњих демонстрација.

  

  

"Апелујемо да сви говорници, сви људи који су својим делом и радом допринели
протестима, да наставе причу и подрже бојкот и Споразум с народом, то им је
обавеза и право", рекао је студент Мартин Бежинаревић.

  

Он је на конференцији за новинаре на платоу испред Филозофског факултета подсетио
да је Споразум с народом потписало између 150.000 и 200.000 грађана и да су се
политичари тиме обавезали да неће излазити на изборе уколико не буду фер и поштени.

  

Бежинаревић је, коментаришући недавно  гостовање председника Покрета слободних
грађана Сергеја Трифуновића на телевизији Н1
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, навео како је Трифуновић најавио да ће тај покрет изаћи на следеће изборе.
Подсетимо, Трифуновић је гостујући на нашој телевизији рекао да се ПСГ спрема за
изборе, а да ли ће изаћи - зависи од тога да ли ће бити испуњени захтеви са протеста.

  

Гостујући у Новом дану, Трифуновић је рекао да се ПСГ спрема за изборе, "као што и
пише у Споразуму са народом". "Ако се не створе услови - ми ћемо их бојкотовати...
Глупо је да бојкотујемо изборе, па да Вучић дозволи нешто, па ми почнемо да се
спремамо у фебруару... Рекао сам само да се спремамо за изборе, а да ли ћемо изаћи,
видећемо, то зависи од друге стране". Лидер ПСГ казао је да, по том питању, има исти
став као и СзС.

  

Бежинаревић је рекао како жели да подсети све потписнике Споразума са народом,
све странке, покрете, појединце - да су управо они предложили већину тачака у
споразуму и да су их прихватили, тако да свако одступање од тих тачака са њихове
стране јесте директно кршење обећања које су дали људима на улици, али исто тако
и блаћење поверења које им је народ поверио.

  

Уколико дозволе себи да изађу на било које изборе које ова власт распише, они
тиме директно дају легитимитет овој власти и дају легитимитет Александру Вучићу,
оценио је Бежинаревић.

  

Студенткиња Валентина Рековић осврнула се на прошлонедељни ауторски текст
председника Србије Александра Вучића.

  

Она је рекла да је Вучић дубоко поларизовао друштво као и да је и у ранијим говорима
етикетирао организаторе протеста чиме је изазвао пребијање студената и медијски
линч јавних личности.

  

"Тим тоном Александар Вучић даје ветар у леђа одређеним људима да нас убацују у
ботовску машину дајући нам називе попут: страни плаћеници, сорошевци, издајници",
изјавила је Рековић.
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Она је рекла да је Вучић директно одговоран за сво насиље које распирује својим
изјавама и етикетирањем неистомишљеника као и да на тај начин угрожава слободу у
друштву.

  

(Фонет)
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