
Протести против ковид пропусница у Београду, Суботици, Чачку, Нишу и Сомбору. Ниш: Грађани отишли да протестују испред зграде у којој живи Бранислав Тиодоровић
недеља, 24 октобар 2021 21:49

Испред Народне Скупштине вечерас је одржан још један у низу протеста против
увођења ковид пропуснице, овај пут са значајно мање људи.

  

  

На протесту, који је почео у 20 часова, окупљени грађани поново су изразили
незадовољство због новоуведене ковид пропуснице.

  

Скупу је присуствовало неколико десетина људи, без истакнутих обележја, знатно мање
него претходних дана.

  

Припадника МУП-а је такође било у мањем броју.

  

Блокирани су били Трг Николе Пашића, Улица кнеза Милоша, Булевар краља
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Александра и Таковска.

  

Окупљени грађани мирно су се разишли око 22.30, сат времена раније у односу на
претходне дане а саобраћај је поново пуштен у промет.

  

Србин.инфо: Неколико стотина грађана и вечерас је блокирало раскрсницу Кнеза
Милоша и Булевара Краља Александра

  

Неколико стотина грађана и вечерас је блокирало раскрсницу Кнеза Милоша и Булевара
Краља Александра. Протести против ковид пропусница су заказани и у другим
градовима Србије.

  

Ковид пропуснице су од јуче почеле да примењују, а најупорнији грађани и даље пружају
отпор у борби за слободу и људска права.

  

Ипак, чини се да је отпор за сада већи у градовима у унутрашњости, него у Београду.

  

  

Сомбор: Више грађана протестује него у Београду

  

У Сомбору је у недељу било и више људи него у Београду, што је с једне стране
депримирајуће, али с друге добро јер је народ коначно схватио да треба да устаје у
својим местима пошто противуставне мере важе свуда. Осим тога, овај леп војвођански
градић има огромних проблема са насилним илегалним мигрантима који пљачкају и
насрћу на Сомборце, па је и то мотивисало народ да изађе на улице.
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Ниш: Нишлије отишли пред зграду у којој живи Бранислав Тиодоровић
  

  

У недељу увече на протесту против ковид пропусница Нишлије су изашле у већем броју
него Београђани. Осим блокирања раскрница, овога пута су отишли пред зграду у којој
живи члан Кризног штаба Бранислав Тиодоровић.

  
  

Протест испред зграде Бате Тиодоровића pic.twitter.com/7GZOAv5GF7

  — Риболовац из Ниш (@ribolovche) October 24, 2021   
  

Нећемо ПАСОШЕ!
  Поштујте УСТАВ!
  Слободу вам не дамо!
  Оставка Браниславе Тиодоровићу! 
  
  Нишлије настављају сваког дана! pic.twitter.com/Lagz3pHfcg

  — Миша (@misatelefoni) October 24, 2021    

Ово је први пут да се у Србији спроведе оваква шетња тј. да се протестује испред кућа
чланова Кризног штаба, или политичара. У Италији је ово одавно постала пракса.

  

Нишлије, као и Београђани, од среде свако вече протестују против Ковид пропусница.

  

Они се окупљају на Тргу краља Милана, а потом блокирају нишку раскрсницу код Суда. У
суботу су прошли кроз Казанџијско сокаче, позивајући угоститеље да им се придруже,
па отишли испред нишког МУП-а и поручили полицајцима да бране Устав.
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  На скупу је говорио Милош Усковић, председник Савета за предузетништво Двери и поручио окупљенима да нико на скупу није против вакцина, већ против одузимањаслободе, за које се човечанство вековима борило, а сада се људима одузима Ковиддиктатуром. Његову поруку – „Слободу вам не дамо“ скандирали су окупљени док сушетали нишким улицама и блокирали Вождову улицу.  Протест у Чачку због ковид пропосница  Око двадесетак грађана Чачка протестовали су вечерас, због, како кажу,противуставног увођења ковид пропусница. Они су се окупили испред чачанске Градскеуправе да би исказали своје незадовољство.  Професор Владимир Димитријевић каже за Нова.рс да свако у Србији треба да имаправо на сопствени избор.  „Да се разумемо. Ми нисмо против вакцинације када је у питању коронавирус, алисматрамо да треба сами да доносимо одлуке о томе да ли ћемо се одазвати имунизацијиили не“, навео је он.  
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  Према његовим речима, ко не жели да се вакцинише има Уставом загарантовано правода сам одлучује о свом здрављу и нико му не може наметати обавезну вакцинацију илига уцењивати одређеним ограничењима слободе кретања, живота и рада.  Димитријевић је, уједно, упутио захтев надлежнима да се одлука о ковид пропусницаманађе на дневном реду приликом наредног заседања, како би се разматрао захтевокупљених житеља града поред Мораве. Он је, такође, иразио уверење да ће се то унаредном периоду и догодити.  Суботица: Нећемо ковид пасоше    (Нова.рс, Србин.инфо)  
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