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Протестна колона на десетом протесту "Против диктатуре", због незадовољства
резултатима на изборима за председника Србије на којима је победио актуелни премијер
Александар Вучић, завршила је шетњу код Дома Народне Скупштине. Демонстранти
певали "Пада Влада" у Немањиној, испред РИК-а узвикивали "оставке, оставке".
Наставак протеста после Ускрса.
  
  

  

Протестна шетња протекла је и данас без инцидената. Са мегафона је поручено да ће
због ускршњих празника, протести бити настављени у уторак, 18. априла, у 18 сати.
  
  Демонстранти су током вечери поседали на улицу испред Владе Србије, а кад је са
разгласа пуштена песма "Пада влада", Бајаге и инструктора, неки су устали и почели да
играју. Окупљени су се забављали и уз дечју песму "Вуче, вуче, бубо лења", која је
такође пуштана са разгласа. 
  
  На путу ка Влади Србије у колони је запаљено неколико бакљи. Саобраћај је био
обустављен у Немањиној и Улици кнеза Милоша.
  
  Током шетње кроз Улицу кнеза Милоша, демонстранти су узвикивали "Доле диктатура",
"Ав, ав,ав", и "Врати баби пензију". 
  
  Какда су се нашли испред Радио телевизије Србије, демонстранти су узвикивали
"Хоћемо уживо", а испред РТС је са разгласа пуштана уводна шпица за Дневник, као и
шпица познате ТВ серије "Бољи живот".
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  Демонстранти су потом сели на улицу и певали "Онесвести се", а затим устали и певали"Ко не скаче, тај је Вучић".    Вечерас, у среду, поворка је имала "медијску руту", обишли су редакције за којесматрају да извештавају у корист режима.    Студенти су упутили нов позив свим просветним радницима кажу да им је неопходнањихова подршка и позивају их да им се прикључе, да би се испунили захтеви за бољомсоцијалном и економском политиком. Студенти су подсетили да су им подршку далиудружења пензионера, војни и полицијски синдикат, НУНС РТС-а Србије и други.    Први пут, од почетка протеста, на челу колоне је био аутомобил са озвучењем са којегсе емитује музика.    На улицама и даље није било униформисане полиције, док су скуп пратили полицајци уцивилу.    Окупљени, међу којима има највише младих људи, али и старијих грађана и људи садецом, носили су државне заставе, налепнице "Против ненормалности", "Пук'о је" и"Други круг", носе транспаренте "Двадесете газим, посао не налазим", "Падни ми нагруди Небојша", "Народ гладује, елита се радује", "Сија ко корупција", "Ми смо клинцикоји су се самоорганизовали у време поплава", "Против терора власти", "НАТО оут офСербиа ноw", "Образовање за све", "Нисмо хулигани, ми смо ваша деца" и звиждепиштаљакама.    На челу колоне је био велики транспарент на коме пише "Фер слободни избори,слобода медија, департизација, заштита и побољшање радних права", што су уједно ињихови захтеви.    На протест је поново дошла група са Хемијског факултета у белим мантилима.    Организатори протеста и даље нису познати, а на скуповима студената се никозванично не обраћа.    

  Како се наводи на Фејсбук страници "Против диктатуре", студенти захтевају сменуполитичке елите на челу са Александром Вучићем, фер и слободне изборе, сменучланова Републичке изборне комисије и Регулаторног тела за електронске медије,слободу медија која би се огледала у смени одговорних уредника Радио-телевизијеСрбије и Радио-телевизије Војводине и оштрих казни за уреднике свих медија који кршемедијске законе и кодекс.    Студенти затим траже моментално разрешење свих страначких и корумпиранихфункционера у јавним предузећима, децентрализацију, као и промену приоритетаекономске и социјалне политике, побољшање права свих радника, заштиту животногстандарда становништва и у потпуности јавно финансирано и свима доступнообразовање и здравство.    Влади је дат рок за испуњење тих захтева, а то је 17. април.  Почео десети дан "Протеста против диктатуре" - студенти упутили позивпросветним радницима да им се придруже  Окупљање грађана на десетом протесту "Против диктатуре", због незадовољстварезултатима председничких избора почело је око 18.00 испред Народне скупштине.  

  Окупљени, међу којима има највише младих људи, али и старијих грађана и људи садецом, носе државне заставе, налепнице "Против ненормалности", "Пу'ко је" и "Другикруг", носе транспаренте "Двадесете газим, посао не налазим", "Падни ми на грудиНебојша", "Народ гладу, елита се радује", "Сија ко корупција", "Ми смо клинци који су сесамоорганизовали у време поплава", "Против терора власти", "НАТО оут оф Сербианоw", "Образовање за све", "Нисмо хулигани, ми смо ваша деца" и звижде пиштаљакама.  На челу колоне је велики транспарент на коме пише "Фер слободни избори, слободамедија, департизација, заштита и побољшање радних права", што су уједно и њиховизахтеви.  На протест је поново дошла група са Хемијског факултета у белим мантилима.  Организатори протеста и даље нису познати, а на скуповима студената се никозванично не обраћа.  Како се наводи на Фејсбук страници "Против диктатуре", студенти захтевају сменуполитичке елите на челу са Александром Вучићем, фер и слободне изборе, сменучланова Републичке изборне комисије и Регулаторног тела за електронске медије,слободу медија која би се огледала у смени одговорних уредника Радио-телевизијеСрбије и Радио-телевизије Војводине и оштрих казни за уреднике свих медија који кршемедијске законе и кодекс.  
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  Студенти затим траже моментално разрешење свих страначких и корумпиранихфункционера у јавним предузећима, децентрализацију, као и промену приоритетаекономске и социјалне политике, побољшање права свих радника, заштиту животногстандарда становништва и у потпуности јавно финансирано и свима доступнообразовање и здравство.  Влади је дат рок за испуњење тих захтева, а то је 17. април.  Протести "Против диктатуре" почели су у понедељак, 3. априла, дан после избора.  Студенти упитили позив просветним радницима да им се придруже     Студенти су упутили нов позив свим просветним радницима кажу да им је неопходнањихова подршка и позивају их да им се прикључе, да би се испунили захтеви за бољомсоцијалном и економском политиком. Студенти су подсетили да су им подршку далиудружења пензионера, војни и полицијски синдикат, НУНС РТС-а Србије и други.  Окупљени, међу којима има највише младих људи, али и старијих грађана и људи садецом, носе државне заставе, налепнице "Против ненормалности", "Пук'о је" и "Другикруг", носе транспаренте "Двадесете газим, посао не налазим", "Падни ми на грудиНебојша", "Народ гладује, елита се радује", "Сија ко корупција", "Ми смо клинци који су сесамоорганизовали у време поплава", "Против терора власти", "НАТО оут оф Сербианоw", "Образовање за све", "Нисмо хулигани, ми смо ваша деца" и звижде пиштаљакама.  На челу колоне је велики транспарент на коме пише "Фер слободни избори, слободамедија, департизација, заштита и побољшање радних права", што су уједно и њиховизахтеви.  На протест је поново дошла група са Хемијског факултета у белим мантилима.  Организатори протеста и даље нису познати, а на скуповима студената се никозванично не обраћа.  Како се наводи на Фејсбук страници "Против диктатуре", студенти захтевају сменуполитичке елите на челу са Александром Вучићем, фер и слободне изборе, сменучланова Републичке изборне комисије и Регулаторног тела за електронске медије,слободу медија која би се огледала у смени одговорних уредника Радио-телевизијеСрбије и Радио-телевизије Војводине и оштрих казни за уреднике свих медија који кршемедијске законе и кодекс.  Студенти затим траже моментално разрешење свих страначких и корумпиранихфункционера у јавним предузећима, децентрализацију, као и промену приоритетаекономске и социјалне политике, побољшање права свих радника, заштиту животногстандарда становништва и у потпуности јавно финансирано и свима доступнообразовање и здравство.  Влади је дат рок за испуњење тих захтева, а то је 17. април.  Протести у Новом Саду и Суботици  Девети протест "против диктатуре" почео је око 18.30 часова у Новом Саду.  

  Организатори су замолили да протест почне солидарним прикупљањем прилога, апосебну захвалност упутили су другим градовима у којима се грађани окупљају. Они суупутили и специјалан позив пензионерима, али и људима који су отишли из земље да севрате, "чим је ослободимо од ових гамади".  На скупу је говорио и бивши професор економије и бивши амабасор УН који се сада немавезе са политиком Ђуро Тркуља.  - У другим градовима се дешавају и друге ствари, јуче сте покрадени. У ударном терминуРТС-а лумен СНС-а Александар Мартиновић је открио да сам ја као агент амерички свеово организовао. Покушао је да вас превари- рекао је професор Тркуља на почеткускупа.  Он је рекао да протест није његов, већ да припада свима.  - Поред тога Мартиновић позива нацију да пребаце на Пинк са којег ће се обратитиВучић. У којој земљи у свету се премијер обраћа нацији путем приватне телевизије?Наравно, научили су лекцију, одузели нам Радио телевизију Војводине, а на нама је да јеповратимо. Она је наша-рекао је Тркуља.  Окупљени су кренули у шетњу Змај Јовином улицом, а према незваничниминформацијама демонстранти ће проћи Јеврејском и Футошком улицом, а затимскренути у Улицу Браће Рибникар.  Учесници протеста поново дувају у пиштаљке, али су приметни нови транспаренти каошто су "Џаба РТС, РТВ, Пинк, ми идемо уживо", "Убију те, па те ископају да гласаш","Овако се воли Србија" и други.  На почетку протеста приметни је више људи, него на јучерашњем окупљању.  Девети "протест против диктатуре" у Кикинди  Кикинђани су "протест против диктатуре" почели дан после Београда и од таданепрекидно трају, па је у овом граду данас одржана девета шетња. Иако се бројучесника не повећава, незадовољни не одустају, а вечерас су поручили да нећеодустати.  
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  Осим ове, главна порука шетње центром града била је: "нећемо да ћутимо".Суграђанима, посебно пензионерима су поручивали да "подрже своју децу", а нсили су ипоруке "Кикинђани будите се", "лопове украо си изборе", "хоћемо нормалан живот".  Један од учесника је прочитао песму Љубивоја Ршумовића "Домовина се брани знањем"па је поручио суграђанима да се "знање не стиче куповином диплома".  Скуп је протекао мирно, без икаквих инцидената. Надгледала су га двојица полицајаца уцивилу, које су учесници "протеста против диктатуре" поздравили аплаузом.  (Бета, Блиц)  

 4 / 4


