
Београд: Више хиљада грађана на протесту против глобализма и обавезне вакцинације; Божић: Нећемо дозволити присилну вакцинацију деце; Демонстранти спалили ЛГБТ заставу, протест завршен колом код споменика Стефану Немањи
субота, 18 септембар 2021 20:52

У Београду je одржан протест антиглобалиста и противника обавезне вакцинације и
ковид пропусница. Група од неколико десетина демонстраната гађала је јајима
полицијски кордон у Немањиној улици. Главна порука са великог протеста била је:
блокираћемо све мостове и највеће путне правце ако режим Александра Вучића уведе
ковид пропуснице и обавезну вакцинацију!

  

  

Око 20 часова и 15 минута, стигла је информација да су учесници литије монаха Антоније
пуштени на слободу, а Дамњан Кнежевић је окупљене позвао да дођу сутра поподне
испред Храма Светог Саве, одакле ће кренути литија и Крсни ход.

  

Преостали окупљени играли су и протесно коло око споменика Стефану Немањи, које је
постало симбол отпора према режиму и глобалистима.

  

Испред Владе Србије, око 20 часова, окупљени су поручили да се неће разићи док
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полиција не ослободи ухапшене уеснике литије монаха Антонија, који су поподне лишени
слободе само зато што су шетали центром Београда. Демонстранти ће отићи и до
споменика Стефану Немањи, али и облепити институције антирежмским налепницама.

  

  

Група од неколико десетина демонстраната гађала је јајима полицијски кордон у
Немањиној улици.

  

Демонстранти су се окупили на Тргу републике око 17.30, у време док се недалеко од те
локације одржавала шетња у оквиру Параде поноса.
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  Демонстранти су истакли заставе Србије и различитих покрета, поједини носе иконе, аразвили су и транспарент "Слога биће пораз врагу". Певали су "Ој, Косово, Косово".     Your browser does not support the video tag.   Са говорнице постављене на камиону су поручили да су против ковид пропусница,маски, вакцинације, да се "гнушају" Параде поноса. Запалили су и изгазили заставудугиних боја, симбол ЛГБТ заједнице.  Окупљени су око 19.30 кренули низ Теразије, ка згради Владе Србије. Групадемонстраната покушала је да се попне уз Немањину улицу, али им кордон полиције ниједозволио да прођу.  Затим су се окренули и спустили низ Немањину улицу до споменика Стефану Немањи,где су раширили транспаренте и заставе. У једном тренутку учесници протеста заигралису ужичко коло око споменика.  Група демонстраната јајима је гађала кордон полиције у Немањиној улици, коднекадашње зграде Генералштаба.  Раније током вечери полицијски кордон на кратко је обишао и министар полицијеАлександар Вулин, али се није обраћао медијима.  Кордони полиције за разбијање демонстранција и код Београђанке и у Ресавској улици.  Колона демонстраната окупљених на скупу антиглобалиста у Београду прошла јеод Трга републике до Теразија, где их је дочекао кордон полиције који се последесетак минута повукао. Демонстранти су се потом запутили ка ПредседништвуСрбије, где су се зауставили узвикујући пароле против председника СрбијеАлександра Вучића.  Са импровизоване бине у Улици краља Милана, грађанима се обраћају представнициантиглобалистичких организација и противници обавезне вакцинације.  Полиција накратко стопирала шетњу антиглобалиста, лидер Двери критиковаоКризни штаб  Председник српског покрета Двери Бошко Обрадовић рекао је, поздравајући скупантиглобалиста који је у започео у центру града, да је Кризни штаб за сузбијањепандемије изазване короном потпуно изгубио поверење струке и јавности јер је до садсамо доносио контрадикторне одлуке, а сами их нису поштовали.  Он је рекао да је посебно против „ковид пасоша, што је предлог Тонија Блера, саветникапредседника државе Александра Вучића“.  

  „Данас смо овде превенције ради да пошљемо поруку да та врста диктатуре и кршењаУстава, људских права и слобода, неће проћи. Људи се буне широм света, наравно дасмо и ми овде у Србији морали да дигнемо глас“, рекао је Обрадовић.  Поводом Параде поноса, он је рекао да заговорници тога желе да постану „држава удржави“, нико се не меша у њихову приватност али они су почели да се мешају у нашуприватност да традиционалној Србији намећу нама стране вредности.  Учесници протеста кренули су у шетњу ка Председништву Србије, али их је зауставилаполиција због чега скандирају против председника државе Александра Вучића.  Испред учесника овог протеста је кордон полиције у опреми за разбијањедемонстрација, која је поставила и ограду испред себе.  Након кратког застанка антиглобалисти су наставили шетњу.  Око 17:30 народ је почео да се окупља на Тргу Републике, а затим би требало да сеупути на Председништво. Протест подржава велики број организација, међу којимасу и Лекари и родитељи за етику.  
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  Како „Србин инфо“ сазнаје велики број људи има проблема да дође до Трга Републике, собзиром на то да је полиција потпуно блокирала центар јер се тренутно одржава гејпарада на радост режима Александра Вучића.  Нешто после 18 часова окупљени су кренули у протестну шетњу Коларчевом улицомпрема Теразијама и Председништву Србије.  

  Полицијски кордон блокирао је Теразије.  Почео Антиглобалистички скуп, неколико стотина грађана на Тргу републике,протестује против  присилне вакцинације и ковидпропусница  Неколико стотина грађана окупило се на Тргу републике у Београду како би изразилипротивљење присилној вакцинацији, ковид пропусницама и тестирању деце у школама.  
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  На протесту је присутна неколицина људи из покрета Народна Патрола, покретУједињени народ Србије, Антиглобалисти Србије, Покрет српске саборности, као инеколико лекара који планирају петицију против вакцинације и најављених ковидпропусница.  Присутан је и лидер Покрета Двери Бошко Обрадовић, који  каже да су Двери данасовде присутне овде „да одуже дуг према братској организацији Антиглобалисти Србије“који су, како каже, подржали њихову породичну шетњу 15. маја.  Обрадовић је додао да је разлог и тај што сматрају да се под изговором епидемиолошкихмера не сме кршити Устав и да нико не сме наметати ковид пасоше и вакцинацију деце.  „Ово је један превентивни скуп опомене влади да не иду у том правцу, јер ће наићи навелики отпор од грађана Србије“, истакао је Обрадовић.  

  Главни организатор скупа Ивица Божић казао је за Данас да се не сме дозволитиникаква присила од стране власти  „Ми нећемо дозволити никакву присилу од стране власти, да нашу децу присилновакцинишу и присилно тестирају сваке недеље“, рекао је Божић.  Према његовим речима, окупљени грађани изражавају незадовољство свему ономе штосмета сваком човеку.  „Изашли смо због свега онога што тишти једног обичног српског човека. Овде има иатеиста и теиста и левих и десних, чак и људи који су вакцинисани“, навео је Божић.  На питање репортерке Данаса да ли протест има везе са Прајдом који се паралелноодржава, Божић одговара да су свој договорили још у јулу и да су повезани са светскоммрежом антиглобалиста. Ипак, додаје да су против сваког нарушавања једне нормалнехришћанске породице.  
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  Сања Вујановић је у говору рекла да неће дозволити кпвид пропусница и позвала људеда крену у шетњу до Андрићевог венца,и да ће се тамо наставити програм.  Кордон полиције затворио је део улице на Теразијама због одржавања Прајда, аорганизатори Антиглобалистичког скупа позивају људе да не улазе у сукоб са полицијоми да се помере од ограде, што они и чине.  Окупљени грађани скандирали су против председника Србије Александра Вучића, апочели су и да пале бакље.  Полиција је дала обећање да ће кроз пет минута кордон бити померен.  (НСПМ, Србин.инфо, Агенције)  
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