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Организатори протеста "1 од 5 милиона" поручили су јуче да је бојкот избора једина
опција и апеловали да се сви потписници Споразума с народом придржавају тог
документа, јер - у супротном - за њих неће бити места у оквиру суботњих демонстрација.
Дан касније стигао је одговор од Сергеја Трифуновића, лидера Покрета слободних
грађана.

  

  

- Апелујемо да сви говорници, сви људи који су својим делом и радом допринели
протестима, да наставе причу и подрже бојкот и Споразум с народом, то им је обавеза и
право -рекао је студент Мартин Бежинаревић.

  

Он је на конференцији за новинаре на платоу испред Филозофског факултета подсетио
да је Споразум с народом потписало између 150.000 и 200.000 грађана и да су се
политичари тиме обавезали да неће излазити на изборе уколико не буду фер и поштени.

  

Бежинаревић је, коментаришући недавно гостовање председника Покрета слободних
грађана Сергеја Трифуновића на телевизији Н1, подсетио како је Трифуновић најавио
да ће тај покрет изаћи на следеће изборе.

  

Он је рекао како жели да подсети све потписнике Споразума са народом, све странке,
покрете, појединце - да су управо они предложили већину тачака у споразуму и да су их
прихватили, тако да свако одступање од тих тачака са њихове стране јесте директно
кршење обећања које су дали људима на улици, али исто тако и блаћење поверења које
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им је народ поверио.

  
  

Dragi organizatori protesta: vi bejaste gradjanski protest, jel tako? Optužujete Vučića za
polarizaciju, a šta znači ovaj politički proglas? Čije dupe vi ovde zastupate? Stvarno, jeste li
normalni? https://t.co/Q5YWLXfrQK

  — Serge Truffaut (@WhistlerDick) July 17, 2019    

 - Уколико дозволе себи да изађу на било које изборе које ова власт распише, они тиме
директно дају легитимитет овој власти и дају легитимитет Александру Вучићу - оценио је
Бежинаревић.

  

Одговор Бежинаровићу, али и осталим организаторима протеста "1 од 5 милиона"
стигао је данас од лидера ПСГ и то на Твитеру.

  

- Драги организатори протеста: ви бејасте грађански протест, јел тако? Оптужујете
Вучића за поларизацију, а шта значи овај политички проглас? Чије дупе ви овде
заступате? Стварно, јесте ли нормални? - написао је Трифуновић на свом Твитер налогу.

  

Видети још: 

  

Организатори протеста "1 од 5 милиона": Бојкот избора једина опција, сви
потписници „Споразума с народом“ да се придржавају тог документа, а ко није за
бојкот избора – за њега неће бити места на суботњим протестима

  

(Телеграф)
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