
Одржан први грађански протест “1 од 5 милиона” у Нишу; Нови Сад и Зајечар се придружују протестима 18. јануара
петак, 11 јануар 2019 19:30

Протестни скуп „Стоп терору-за Ниш без страха #1од5милиона“ почео је вечерас у Нишу.
Организатори су позвали грађане да дођу без страначких обележја.

  

  

Протест организује Покрет младих „За Ниш без страха“.

  

Организовање протеста подржали су Савез за Србију, Покрет Доста је било, Покрет
слободних грађана и синдикат Слога.

  

Први грађански протест „1 од 5 милиона“ у Нишу на тргу Краља Милана

  

На тргу Краља Милана у центру Ниша вечерас ће бити одржан први грађански протест
„1 од 5 милиона“против политике актуелне власти на челу са Александром Вучићем.
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Протест, који организује Покрет младих “Ниш без страха”, почиње у 18 часова и део је
протеста који су започели у Београду 8. децембра прошле године, након протесног
окупљања у Крушевцу, где је брутално нападнут и повређен један од лидера опозиције
Борко Стефановић.

  

Организатор вечерашњег протеста Миљан Марјановић је нагласио да ће демонстранти
истаћи и локалне захтеве који су везани искључиво за Ниш, међу којима су оставке
градоначелника Ниша Дарка Булатовића и министарке саобраћаја Зоране Михајловић.
Они ће тражити повратак Аеродрома “Константин Велики”, који је од августа ове године
у власништву државе, у својину града Ниша, те адекватно обележавање свих пружних
прелаза, како се не би поновило да у само једној саобраћајној несрећи, код Доњег
Међурова поред Ниша, на пружном прелазу који није имао рампу, недавно погине
седморо људи. Захтеваће и расветљавање серије ноћних паљевина аутомобила у Нишу у
којој је у последњих годину и по дана изгорело најмање 20.так возила.

  

Након што је Саша Живић, педијатар, професор Медицинског факултета и члан Нове
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странке, 5. јануара ове године лично организовао грађански протест у Нишу, који је
представљао прво окупљање такве врсте од почетка београдских протеста „1 од 5
милиона“, Покрет младих „Ниш без страха“ је истакао још један захтев- забрану бављења
политиком свима који су у последњих тридесет година „усрећили Ниш и Нишлије“.
Марјановић је, ипак, казао да овај Покрет, како је рекао, „није против опозиције“, али да
се „противи минирању аутентичног изажавања воље грађана“. Живић је негирао да је
„његов“ протест представљао „минирање“ и позвао грађане да присуствују протесту у
организацији Покрета младих „Ниш без страха“.

  

Вечерашњи протест су до сада јавно подржали нишки Савез за Србију, Покрет Доста је
било, Покрет слободних грађана и Коалиција за Ниш. Подршку су упутили и Удружени
синдикати Србије „Слога“, који су захтевали и обезбеђивање свих права радника у
области рада и синдикалног организовања.

  

Нови Сад и Зајечар се придружују протестима 18. јануара

  

Нови Сад се придружује протестима „1 од 5 милиона“, а први протест биће одржан у
петак 18. јануара у 18 часова испред сршпског народног позоришта (СНП), саопштили су
данас организатори.

  

Интересна група у функцији новосадских и републичких власти отела је државу од
грађана, држи их као таоце условљене егзистенцијом и тиме разара и поларизује
друштво. Власт су усвојили и учврстили насиљем, преварама и лажима, а на исти на ин
покушавају да је и задрже, наводи се у саопштењу којим организатори позивају грађане
на протестни скуп 18. јануара.

  

Сада је време да грађани Новог Сада, јасно и без страха, проговоре јавно – на трговима
и улицама свог града и кажу: „Стоп насиљу, корупцији и безакоњу!“, наглашено је у
сопштењу. Иницијатива „Један од пет милиона – Нови Сад“ позива грађане Новог Сада
на први протестни скуп ишетњу градским улицама, у петак 18. јануара, на Позоришном
тргу, наведено је у саопштењу.

  

Грађански протест под називом “1 од 5 милиона” одржаће се у Зајечару наредног петка,
18. јануара.
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Како пише портал Зајечар онлине, окупљање је предвиђено у 18 часова на Тргу Николе
Пашића (преко пута СУП-а), након чега ће се кренути у протестну шетњу – наводи се у
обавештењу које су медијима проследили организатори скуп

  

У обавештењу се даље наводи:

  

Незадовољни начином на који се води наш град Зајечар, као и држава у целини,
позивамо све Зајечарце да се прикључе протестном скупу и касније шетњи, да на миран
начин искажемо своје грађанско незадовољство.

  

Протест је део већ омасовљених београдских демонстрација против режима Александра
Вучића “1 од 5 милиона”, али ће имати и локалне захтеве. О локалним захтевима, као и
траси протестне шетње, грађани Зајечара ће путем медија и друштвених мрежа бити
обавештени наредних дана.

  

(Данас, Фонет) 
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