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У Подгорици је одржан трећи протест под слоганом "Одупри се - 97.000" на којем је више
хиљада грађана из свих крајева Црне Горе затражило оставке чланова Савета
Радио-телевизије Црне Горе и генералног директора ове медијске куће Божидара
Шундића.

  

  

Грађани су испред зграде Радио-телевизије Црне Горе, коју су чувале полицијске снаге,
бацили велику количину ролни тоалет папира. На протесту Покрета "Одупри се - 97.000"
је саопштено да демонстранти траже правду, јер у Црној Гори нема праведних
институција.

  

"Одлучили смо да мирним протестима тражимо ослобађање институција, заробљене
владе и Јавног сервиса и слободу за грађане. Рушитељи државе су они који раде за
лични, а против интереса државе", поручила је Јелена Милошевић из овог покрета.

  

 1 / 6



Подгорица: Више хиљада грађана на трећем протесту под слоганом "Одупри се - 97.000": Због ДПС-а се осећамо као грађани другог реда
субота, 23 фебруар 2019 22:25

Члан Покрета Демир Хоџић рекао је да се протести организују за промјену система.

  

"Ово су ненасилни протести и тако ће остати. Ако неко покуша да прави проблеме, тај
није део нас", поручио је он.

  

Он је рекао да се процењује да је протесту присуствовало од 15.000 до 20.000 грађана, а
међу њима је било и запослених у државној администрацији. Професор Универзитета
Црне Горе Мара Шћепановић саопштила је да десетине њених колега подржавају
протесте.

  

"Порука њима је да је ово крај, а онима који су остали кући поручујем - `Не дозволи да ти
буде свеједно, од тога се човек никад не опорави`", рекла је Шћепановић.

  

Један од чланова покрета Славиша Грубиша је поручио да "иза протеста стоји
Демократска партија социјалиста (ДПС) - они су грађане извели на улицу и учинили да
се осећају као грађани другог реда."

  

Организатори су напоменули да су ово ненасилни протести, али да сумњају да има
убачених елемената који хоће да изазову нереде. Током протеста грађани су са Трга
независности у центру Подгорице прошетали до зграде Радио-телевизије Црне Горе,
где је скуп и завршен без инцидената.

  

Упркос невремену, током шетње центром Подгорице демонстранти су узвикивали "Хоће
мо правду
", "
Ми смо држава
", "
Мило лопове
", а чули су се звуци сирена и бубњева.

  

Нови протест је заказан за идућу суботу, а учесници су на претходна два тражили
процесуирање одговорних у афери "Коверат" и оставке председника Црне Горе Мила
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Ђукановића, Владе Душка Марковића, челника Тужилаштва и Агенције за спречавање
корупције.

  

У Будви је такође одржан протестни скуп, који су организовали лидери Демократа,
Демоса и Црногорске.

  

Упркос орканском ветру хиљаде људи на протесту у Подгорици

  

Хиљаде људи затражило је данас, са мирног протеста у Подгорици, „ослобађане
државних институција“, оставке највиших државних функционера, челника правосудне
власти и јавног сервиса РТВЦГ.

  

  

Организатори трећег по реду протеста у последњих месец дана, грађански покрет
„Одупри се“, поручили су да се залажу да институције у држави буду „једнаке за све“, а

 3 / 6



Подгорица: Више хиљада грађана на трећем протесту под слоганом "Одупри се - 97.000": Због ДПС-а се осећамо као грађани другог реда
субота, 23 фебруар 2019 22:25

не да служе „личним , кумовско-рођачким везама“.

  

„Доста је лажних обећања, подмићивања и бахатости…Нисмо ми рушитељи и
непријатељи тековина државе. Руштељи су они који раде за личне интересе“, казала је,
између осталог, књижевница Јелена Милошевић, чије је излагање праћено повицима: “О
ставке
“, „
Мило лопове
“, „
Готов је
“, „
Ми смо држава
“.

  

Она је рекла да је грађанима „нанесена деценијска неправда“ и поручила да Црној Гори
„треба власт која ће да спаја и уједињује , а не да разједињује и да влада по принципу
‘завади па владај’.

  

Окупљени су поновили захтеве за оставкама председника Црне Горе Мила Ђукановића,
премијера Душка Марковића, врховног државног тужиоца Ивице Станковића,
специјалног тужиоца Миливоја Катнића, те председника Агенције за спречавање
корупције (АСК) Сретена Радоњића.

  
  

In Podgorica, Montenegro, thousands of anti-govt demonstrators are on the streets tonight,
demanding the resignations of the country's main leaders. 
  
  More on the protest: https://t.co/HBXglcqRQ1 #oduprise pic.twitter.com/rL4WappTh3

  — Balkan Insight (@BalkanInsight) February 16, 2019
     

Централни градски трг Независности био је пун људи који су на протест дошли и поред
јаког, на моменте орканског ветра, који је у околини Подгрице изазвао проблеме у
снабдевању електричном енергијом, носио лимове с кућа, чупао гране с дрвећа…
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Обраћајући се окупљенима на централном градском тргу универзитетска професорица
Мара Шћепановић је казала да су и професори с универзитета „стали иза захтева“
ораганизатора.

  

Глумац Славиша Грубиша се осврнуо и на разне верзије око тога ко стоји иза протеста
покренутих након откривања афере „коверат“, о спорним донацијама владајућој
Демократској партији социјалиста (ДПС) Мила Ђукановића.

  

„Иза протеста стоји ДПС. Они су се потрудили да се грађани ове државе осећају као
грађани другог реда“, казао је Грубиша и поручио да је „снага промене“ у грађанима.

  

Протест је кренуо са централног градског трга Независности и наставио се шетњом кроз
главне градске улице до зграде Радио Телевизије Црне Горе (РТВЦГ), где су се
окупљени задржали и изразили протест против актуелне уредјивачке политике државне
телевизије.

  

Организатори протеста су затражили оставке Савета РТВЦГ и генералног директора
телевизије Божидара Шундића уз оцену да та медијска кућа „дезинфомише и дели“.

  

„Доста је било њихове бруке и буке…Наша бука током централног дневника РТЦГ је
одговор на њихову бруку“, поручио је један од организатора протеста Омер Шаркић,
прекидан повицима „Оставке“ и звуцима бубњева и пиштаљки.

  

Део окупљених је испред зграде РТВЦГ побацао тоалет папир, а седиште те медијске
куће је обезбеђивала полиција.

  

Окупљени су носили транспарент „Јавни сервис није за јавност“.

  

Трећи грађански протест у Подгорици у последњих месец дана завршен је мирно, а
подршку окупљању је дала и опозиција, чији је део раније данас у Будви одржао
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протестну шетњу под називом: „Готов је“.

  

Циљ тог протеста, како је саопштено је оснаживање грађанског протеста и наставак
ванинституционалног деловања опозиције до смене власти и „ослобађања државе и
њених институција“.

  

(Срна, Бета) 
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