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Организатор протеста #1од5милиона у Неготину, Страхиња Ћирић, нападнут је вечерас
испред своје зграде, након што је прошле недеље на протесту у Неготину говорио о
Зорану Милојевићу Зељи, у јавности већ знаног као главни батинаш СНС-а.

  

  

Ћирић је задобио теже телесне повреде главе и десног ока, а кћерки, која је у тренутку
напада била код другарице, рекао је да се не враћа кући како би је заштитио. Он сам
истиче да се не осећа безбедно да би се вратио у свој стан.

  

Ћирића су напала три непозната маскирана мушкарца испред улаза зграде у којој живи,
што је одмах пријављено полицији која га је упутила на хируршко одељење.
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С обзиром на то да је офтамолог у Неготинској болници на одмору, добио је упут за
преглед у Бору, а пошто у Неготину нема дежурног рендген техничара, иако је задобио
хематом величине пар центиметара, нису му снимили главу.

  

Да подсетимо, на претходном протесту, одржаног 7. марта Ћирић је говорио да је Зеља
“господар Неготина”, те да председника општине треба да се повуче у корист своје
заменице Мерлине Селенић, за коју је Ћирић казао да је блиска Зељи.

  

Александре Вучићу, већ смо навикли да је насиље по теби легитиман начин сукоба са
неистомишљеницима. Ми више нећемо ћутати и нећемо дозволити да се овако опходиш
према нашим суграђанима.

  

Наставићемо да заједничким снагама истрајамо у борби за једну пристојну, нормалну
Србију где се неистомишљеници неће никада више пребијати нити ће се над њима
вршити било какав вид притиска.

  

Насиље које власт оправдава, само твоја власт – јер си све полуге моћи подредио себи,
је канцер овог друштва и нећемо ти дозволити да више ни ти, ни твоји кумови, батинаши
и напредњачке фаланге тероришете народ.

  

Ниси наш председник!

  

Сви на улице!
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