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Чланови српско-руске заједнице „Ноћни Вукови“ у Мелбурну проживели су тортуру
од обезбеђења и полиције на Аустралијан опену због истицања руских застава
испред Род Лејвер Арене. Бобан Шибић, представник организације приведен је у
полицијске просторије, а након што је пуштен огласио се за Спутњик.

  

  

Иако је у Аустралији прошла поноћ Бобан Шибић није планирао да спава, јер је био на
вези са Москвом и Русијом и препричавао шта му се догодило претходног дана.

  

Новак Ђоковић, најбољи српски тенисер савладао је Руса Андреја Рубљова у
полуфиналу Аустралијан опена, а потом су се српски навијачи окупили испред Род
Лејвер Арене како би прославили тријумф, а доминирале су српске и руске заставе.

  

Главна идеја да се слави уз српске и руске заставе потекла је од представника „Ноћних
Вукова“ у Мелбурну Бобана Шибића, а намера је била да се пружи подршка, како Новаку
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тако и Андреју који је тенисер из братске нам земље.

  

Ствари су се пак отргле контроли, јер су обезбеђење и полиција насрнули на навијаче.

  

„Хапсили су нас, терали у притвор само зато што смо изнели заставе Русије и заставе са
ликом Владимира Путина. Ми смо отишли на меч јер су представници 'Ноћних Вукова' из
Србије, Црне Горе и Републике Српске апеловали да пружимо подршку братском руском
народу“, истиче Бобан на почетку разговора за Спутњик.

  

Како истиче Шибић, они су стигли како би навијали и гледали тенис, а на крају су
присуствовали тоталном хаосу.

  

„Дошли смо да пружимо подршку Новаку и нашем брату Рубљову, нажалост дочекала
нас је западна мржња. Уместо да се гледа спорт и љубав према спорту забранили су
руске заставе и било шта руско. Тотални хаос, који проживљавамо од прошле године, а и
сада се дешава исто“, тврди из Мелбурна Шибић.

  

Чим су раширили заставе дочекала их је тортура обезбеђења Аустралијан опена и
тамошње полиције.

  

„Раширили смо заставе и настао је хаос. Тужно је, Запад је показао тоталну мржњу
према Источњацима. Имали смо несрећу да браћа Руси морају да преживаљавају свашта
од Запада, а онда кад смо показали наше навијање за брата Руса настала је драма.
Одједном се појавило обезбеђење и полиција“, препричава наш саговорник немиле сцене
из Мелбурна.

  

Када су одбили да предају полицији заставе и телефоне навијачи су приведени у
просторије поред стадиона, док је један од њих спроведен и у полицијску станицу где је
провео ноћ.
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„Рекли су нам да ако не дамо заставе и снимке они нас приводе, ми нисмо хтели јер смо
дошли у миру као навијачи и не знам шта смо било коме скривили. Да не причам о
демократсим правима која су нам одузели. То је као да дођете на утакмицу Партизана и
Црвене звезде, а они вам кажу да не смете да носите заставу једног од та два клуба“,
резигниран је Шибић, којег и даље пуца адреналим и додаје:

  

„У тениском центру имају одељење за притвор, а за теже ствари се иде у станицу.
Једног Мирослава су одвели јер им је рекао да им не да да врше терор над њим. Држали
су га до пет ујутру, али му није дата оптужница јер нису имали доказ. Законски нису
могли да га оптуже јер ми апсолутно ништа нисмо скривили“, објашњава саговорник из
Мелбурна.

  

Међу навијачима био је и Срђан Ђоковић, отац Новака Ђоковића због чега је стигло и
саопштење Аустралијан опена који опомиње тенисере да они и њихови тимови као и
породице не смеју отворено да пруже подршку Русији.

  

„Данас ми нажалост јављају да је Срђан добио опомену. Ја не знам зашто, не постоје
Србин и Српкиња који не осећају љубав према браћи Русима. Овде су му рекли да не сме
да стане поред руске заставе што је тужно“ , разочаран је Шибић.

  

Представник српско-руске организације био је присутан и када су једном навијачу пред
меч Новака Ђоковића и Алекса де Минора хтели да одузму српску заставу, а разлог је
бизаран!

  

„Обезбеђење му није дало да унесе заставу јер, како кажу, ако окренете наопако то је
руска застава и не можете да је унесете. Па то су политичке тираније, ја никада нисам
чуо да се десило нешто слично“, прича Шибић.

  

Представник „Ноћних Вукова“ истакао је да не постоји судски процес који забрањује
руске заставе што је и рекао обезбеђењу које га је на ту констатацију само бледо
гледало.
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Једини циљ који су навијачи имали био је да пруже подршку двојици тениских асова. Јер,
како каже Шибић, у разговору са колегама из Србије, Црне Горе и Републике Српске
одлучили су да ураде нешто што ће обрадовати Рубљова и Русе којих нема пуно у
Аустралији.

  

„Ми смо испали насилни, Срби су увек криви за све, ми смо Срби зашто нам браните да
навијамо за Руса, нисмо дошли да правимо проблем. Хтели смо да покажемо Рубљову да
српска браћа подржавају Русе и тако смо и урадили“, закључује Шибић.

  

За крај имао је упутио и јасну поруку.

  

„Чекаћемо недељу“, каже Шибић који верује да ће Новак Ђоковић стићи до финала и
подићи јубиларни десети пехар у Мелбурну.

  

(Спутњик)
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