
Покрет ДЈБ најавио блокаду Народне скупштине 3. августа
недеља, 02 август 2020 21:05

 Покрет Доста је било (ДЈБ) најавио је да ће протест испред Народне скупштине, који тај
покрет организује данас у 20.00 часова, бити увод у блокаду Народне скупштине сутра
ујутро у 9 часова.

  

  

„Циљ ненасилне блокаде је да својим присуством блокирамо фалсификоване посланике
да конституишу фалсификовану скупштину у дому Народне скупштине“, навели су из
ДЈБ у саопштењу.

  

Они су навели и да је власт објавила да је заказала конститутивну седницу
„фалсификоване скупштине“ за понедељак ујутро, а крајни рок да се она конституише по
закону је уторак 4. август.

  

Ако се скупштина не конституише, пада власт, казали су из ДЈБ.

  

„Власт је фалсификовала ове изборе. Није јој била довољна куповине гласова нашим
парама, застрашивање људи, несређени бирачки спискови, контрола медија, већ је
морала и да фалсификује записнике са бирачких места. ДЈБ је то открио и правно
оборио изборе. Сви медији, цела опозиција, цела струка, све ‘НВО’ које финансирају ЕУ,
Немачка, ћуте о томе“, стоји у саопштењу ДЈБ.

  

 1 / 2



Покрет ДЈБ најавио блокаду Народне скупштине 3. августа
недеља, 02 август 2020 21:05

Они су истакли да то није борба за ДЈБ и за било чији цензус, већ „борба за обарање
фалсификованих избора“.

  

„Власт је украла гласове свим грађанима, укључујући и оним који су бојкотовали ове
изборе. Ако допустимо да власт фалсификује изборе, изгубили смо народну сувереност,
владавину права и демократију и тиме изгубили државу“, рекли су они.

  

Како су закључили, да ли ће блокада сутра ујутро у 9 часова успети зависи само од тога
колико грађана ће доћи.

  

„Ако нас дође 5.000, блокада ће успети“, стоји у саопштењу ДЈБ.       

  

Стотинак људи испред Скупштине

  

Испред Дома Народне скупштине тренутно се окупило неколико стотина људи, заједно
са представницима медија.

  

Велики број окупљених носи транспаренте са натписом „Захтев је један – обарање
фалсификованих избора“.

  

Испред Скупштине стигао је председник Покрета Доста је било Саша Радуловић који се
поздравља са грађанима који му прилазе.

  

Мали број окупљених носи маске, а дистанце међу њима готово и да нема.(Данас)
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