
Шта су на протесту у Београду говорили Борко Стефановић, Борис Тадић, Зоран Живковић, Зоран Лутовац, Вук Јеремић, Бошко Обрадовић и Сергеј Трифуновић
недеља, 14 април 2019 02:02

Борко Стефановић, један од лидера СзС и председник Левице Србије, донео је на
протест своју крваву кошуљу, након напада у Крушевцу и поручио Вучићу: "Прворођени,
султану Србије, ево да те подсетимо како изгледа твоја Србија. Ово сте хтели да
направите да је застава Србије. Више бити неће. То је Србија коју ћемо рушити, миром,
снагом и јединством".

  

  

"Слободни народи Србије, рекао је провремени становник ове зграде иза вас да је, када
смо пролазили Улицом кнеза Милоша пожелео да вам се обрати, али било вас је толико
мало да га је било срамота да вам се обраћа. Ја га молим - изађите да видите ову лепоту
и снагу, целу Србију у Београду вечерас", рекао је на почетку обраћања.

  

Стефановић је навео да је трг попуњен снагом и жељом да Србија буде снажнија и
праведнија, да су сви ту због људи који су сиромашни - да такви више не буду, због људи
који имају другачије мишљење.
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Навео је да су ту да одбране право грађанина и додао - знамо да нам не даш, али
узећемо сами.

  

И када кажу да је овај народ овде насилан, да овај народ не зна шта хоће, да немамо
програм, ми вам кажемо  - програм наш је правда, рекао је Стефановић. Он је додао да
желе правду да подигну, "да јој једном видимо лепо лице у земљи Србији".

  

Народ Србије хоће да ради и живи од свог рада, неће насиље, у Београду ниједан цвет
није згажен, ниједан прозор није разбијен, па Жути прслуци, дођите на часове у
Београд, Крагујевац, Нови Сад, нагласио је Стефановић.

  

"А какве су лудости смишљали... Нама кажу да живимо у сјајној, просперитетној земљи...
У земљи у којој је скупштина вечерас пуна полиције - па где то има. Где има да 65
хиљада људи годишње напусти земљу. Где то има да председник обећа крв, сузе и зној
наших радника који раде за 200, 250 евра", упитао је са говорнице лидер Левице Србије.
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А онда је, обраћајући се Вучићу и држећи у руци крваву кошуљу, у којој је био када га је
на трибини у Крушевцу напала група насилника, рекао: Прворођени, султану Србије, ево
да те подсетимо како изгледа твоја Србија... Ово сте хтели да направите да је застава
Србије... Више бити неће... То је Србија коју ћемо рушити, миром, снагом и јединством као
данас. Нема подела, нема одвајања, нема попуштања - изборићемо се снагом,
стрпљењем, јединством, на миран начин", поручио је Стефановић.

  

Нећемо дозволити дахијама напредњачким да нас деле, ми смо један народом, и
победићемо и за оне који за њих гласају, додао је.

  

Кад будеш морао да пристанеш да разговараш и кад будеш морао да преистанеш на
слободне медије, тада ће ова колона мирно да те исрати на сметлиште историје, поручио
је Вучићу.

  

"Памтите ову ноћ, овај дан, као велики корак... Да је Србија главу дигла и ланце бацила
и да робље бити нећемо... До победе", закључио је Борко Стефановић, чијим говором је
завршен протест.

  

„Овако изгледа твоја Србија Вучићу и ми ћемо је мењати“, рекао је Стефановић
показујући своју крваву кошуљу којом је подсетио на напад који се десио на њега у
Крушевцу, што је био и повод за први протест одржан под слоганом „Стоп крвавим
кошуљама“.

  

Борис Тадић: Вучић је трговац људским душама и непријатељ демократије

  

Бивши председник Србије и лидер Социјалдемократске странке Борис Тадић поручио је
на протесту "Сви као један - Један од пет милиона" у Београду, да је Александар Вучић
"трговац људским душама" и "непријатељ демократије".

  

Тадића је један део учесника протеста дочекао звиждуцима, али је он поручио да је и
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онај који му аплаудира и онај који му звижди пријатељ демократије који је на протест
испред Скупштине Србије дошао својом вољом, док су сви они који подржавају Вучића,
како је оценио, непријатељи демократије.

  

  

Тадић је оптужио председника Александра Вучућа да "у жицу доводи истрениране,
хипнотисане људе на своје митинге", и тиме понижава оне који га подржавају.

  

"Купује душу тих људи на најбруталнији начин. Он је трговац људским душама, то је
њихова главна карактеристика", поручио је председник СДС-а.

  

Додао је да Вучић не жели поданицима начини само оне који гласају за њега, већ и
сопствене министре, што није радио ни Милошевић.

  

Окупљене је замолио и да не понижавају људе који за сендвич долазе на Вучићеве
митинге, јер су они уцењени и "део су страшног политичког, примитивног, одвратног
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инжењеринга".

  

"Али замерам онима који имају образовања, који имају економски стандард да се одупру,
али се не одупиру, него дају подршку овој влади и Александру Вучићу. Чак и онима који
представљају себе као људе из културе, њима замерам, они су непријатли културе и
демократије", поручио је Тадић.

  

Окупљеним грађанима поручио је да не смеју да одустају, и да ово није крај, нити
почетак краја, већ можда крај почетка.

  

Истакао је и да народи постоје јер имају заједничку идеју о животу у будућности, а слика
будућности за коју се залаже опозиција су слобода и демократија. "А претпоставка за то
је борба против Вучићевог режима", поручио је Тадић на крају свог обраћања.

  

Зоран Живковић: После победе на изборима, одмах лустрација и "Сабља" модел
2019/20.

  

Народни посланик Зоран Живковић, лидер Нове странке, обратио се на протесту у
Београду, поручивши да ће опозиција, кад победи на изборима, морати да спроведе
најмање две ствари - лустрацију одмах, сутрадан, и "Сабљу модел 2019, 2020.
најкасније".

  

Било је пуно лажи о томе колико нас се скупило, нека телевизија Пинк је рекла 2100,
нека полиција је рекла, и РТС је пренео, да је 7.500, а као човек који дуго присуствује
оваквим скуповима - могу рећи да је ово највећи од петог октобра, рекао је Живковић.
Моја процена је 35.000, а сада чекам да нас сутра и прекосутра преброје "тачно", додао
је.
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  Живковић је рекао окупљенима да фали шести октобар. "Ја сам крив због тога и има насјош који смо криви. Требало је тада да завршимо посао. Један човек, који није међу нама,кад би могао да нас види, вратила би му се нада да би Србија могла да буде нормалназемља", навео је, а онда се чуо аплауз за убијеног премијера Зорана Ђинђића.  "Има нешто што се зове Вучић и што се представља као председник државе, што сепореди са Зораном Ђинђићем. Да је било лекарског прегледа за председнике, он првине би прошао", навео је.  Након победе на изборима за које ћемо се изборити да буду законити, морамо даспроведемо бар две ствари -  већ сутрадан - лустрацију по закону, али хитно и трајно,рекао је Живковић. "И друго - поново се накотило свакаквог криминала у држави... Сабља модел 2019, 2020. најкасније - да почистимо све ђубре које се накупило, да небудемо град са највише убистава у региону".  Живковић је навео да дијалога  опозиције са Вучићем неће бити, јер, како је навео, он тоне заслужује. Једино од опозиције с њим може да разговара Санда Рашаковић Ивић,она је то по специјалности, додао је. "Његова будућност је Падинска скела... Новоправосуђе ће му помоћи у томе", рекао је.  Живковић је рекао да траже од ЕУ да више престане "да помаже одвратни режимАлександра Вучића". "Ми то не заслужујемо. Ја сам еврофанатик, али ова бирократијакоја је била последњих неколико година, не заслужује да се зове европскомбирократијом".  Живковић оцењује да се нада поново вратила, додајући да дух Зорана Ђинђића поновоживи. "Сигуран сам да је победа пред нама, само останимо одлучни и храбри", закључиоје овим речима свој говор.  Зоран Лутовац: Вучићева фабрика лажи је једина фабрика која ради пуном паром -у три смене  Један од лидера СзС и председник ДС Зоран Лутовац је, обраћајући се на протесту уБеограду, поручио да председник Србије Александар Вучић стално говори о насиљу, ада га сам он спроводи. Казао је да Вучић влада уз најмање три лажи, а то су, како јерекао, лажан патриотизам, лажни економски успеси и лажи о опозицији и грађанима.  

  Лутовац се обратио окупљенима пожелевши "добро вече слободним људима узаробљеној држави". Седма је година како нас мажу и лажу и говоре да ће бити боље,седам година нас замајавају и ми смо вечерас овде да покажемо да се не плашимо -страх је крадљивац слободе, ми смо овде да тог крадиљивца уклонимо, рекао јеграђанима.  Он је навео да председник Србије Александар Вучић влада уз најмање три лажи, а то су,како је навео, лажан патриотизам, лажни економски успеси и то су лажи о грађанима ио опозицији.  "Та фабрика лажи је једина која ради пуном паром, у три смене... Стално Вучић говори онасиљу, а он спроводи насиље - над грађанима, институцијама, владавином права издравим разумом", оценио је лидер ДС и додао: "Овде смо због једне ствари - хоћемонормалну и уређену државу у којој ће свако од вас бити прави грађанин, достојанственграђанин. Не желимо да живимо у држави у којој постоје грађани првог реда, с чланскомкартом, и остали потлачени".  Лутовац је, говорећи о насиљу, рекао да све оно што ради власт, "приписује нама".  Сви смо овде због једне ствари - зграда Србије је у пламену, и не можемо да сепрепиремо и говоримо да не можемо са овим или оним да шетамо, рекао је лидер ДС.Сви смо дужни да гасимо тај пожар, сви као један, закључио је у свом обраћању које језавршио речима "живела Србија".  Вук Јеремић: Нећемо дозволити да нас воде лудаци!  Окупљенима се обратио лидер Народне странке Вук Јеремић.  „Овај 13. април памтићемо сви као дан када се у Србији коначно упалило светло, када јеСрбија почела да се буди из кошмарног сна у који су је гурнули њени најлошији изданци.  
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  Данас, ево пада мрак, али у Србији се упалило светло, све се види као на длану, зна секо је на којој страни, зна се ко је вера а ко невера.  Очи и уши света су данас, браћо и сестре, овде са нама у Београду. Пажљиво гледају,пажљиво слушају да виде да ли је то – то.  Јуче сам разговарао са једним руским новинаром, он ме је питао „шта Ви хоћете,господине, због чега ви протестујете“.  Рекао сам му „господине, ми протестујемо да бисмо живели у нормалној земљи“, а он јепитао „шта подразумевате под нормалном земљом“.  Одговорио сам му: „Замислите да ваш министар одбране Сергеј Шојгу одлучи даштрајкује глађу, и онда Владимир Владимирович Путин крене да га мољака и убеђује дато не ради“.  Како би било који председник било које нормалне земље реаговао на најаву штрајкаглађу високог функционера безбедности? Да ли тако што би га моментално сменио ипослао на психијатрију или тако што би с њим разговарао?  Људи, Србија је данас брод чије су кормило запосели лудаци. Они желе све да насизлуде. Они желе да од Србије направе брод лудака са којег свако паметан нема изборанего да бежи. Е, па ми нећемо да бежимо! Ово је наша земља! Нећемо дозволити да насводе лудаци!  Имамо сваки разлог да будемо поносни на нашу светлу историју. Србија је земљапобедница у два светска рата. Србија је, имајући у виду нашу величину, оставила дубоктраг на историји човечанства.  Ми смо народ Тесле, Пупина, Доситеја, Иве Андрића, ми смо синови ратника, песника,прва света!  Ми заслужујемо боље од Вулина и Ане Брнабић!  Један велики филозоф је једном приликом рекао да нема те силе на свету која можезауставити праву идеју када јој дође време, а ја вама кажем да је идеји слободе у Србијидошло време.  Ми смо овде, идемо даље, никада више погнуте главе, никада више са страхом у очима,никада више без вере у себе.“, рекао је Јеремић. „Идеји слободе у Србији је дошло време.Ми смо овде, идемо даље, никад више погнуте главе, никад више са страхом у очима,никад више без вере у себе, дан победе је близу, живела победа, живела слобода,живела Србија!  Док је говорио, испред скупштине су запаљене бакље.  Бошко Обрадовић: Нећемо одустати док Србија не буде слободна  Председавајући Савеза за Србију Бошко Обрадовић поновио је окупљенима на протестуиспред Скупштине Србије да опозиција тражи слободне медије и изборе и поручио данеће одустати док Србија не буде слободна.  

  "Велико хвала за храбро срце да данас будете овде и покажете зубе режиму. Ви стелидери протеста 'Један од пет милиона'. Ово је слика уједињене опозиције без обзирана идеолошке разлике. Сви против лоповске, издајничке власти", изјавио је Обрадовић.  Он је истакао да су данима на "режимским медијима причали како ће доћи до насиља",али да су се грађани данас понашали "пристојно, ненасилно, нормално, достојанствено"  "Ви сте нормална Србија", поручио је у кратком обраћању Обрадовић.  Сергеј Трифуновић: Обећавам да ћу се борити до крви за ону скупљу реч која сезове лустрација - нема више Расима Љајића, Чеда Јовановића, Ивица Дачића,Ненада Чанкова...   Лидер Покрета слободних грађана Сергеј Трифуновић навео је да је први и основнизадатак свих да се прошири талас слободе и да се пробуде они који су одустали. Доставише с том навијачком филозофијом, целу државу си поделио на слуге и оне које неподносиш јер имају свој став, то је окупаторска логика, поручио је председникуАлександру Вучићу.  
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Шта су на протесту у Београду говорили Борко Стефановић, Борис Тадић, Зоран Живковић, Зоран Лутовац, Вук Јеремић, Бошко Обрадовић и Сергеј Трифуновић
недеља, 14 април 2019 02:02

  Сергеј Трифуновић, лидер ПСГ, је пре него што се обратио окупљенима уснимио својимтелефоном колико људи је дошло, поручујући, иронично, министру полиције да гапоздравља 8.000 људи. Подсетимо, МУП је саопштио да се на данашњем протестуокупило око 7.500 људи.  „Здраво уличари, незахвална бандо која сваки дан расплаче свог председника који чак ине спава“, рекао је глумац и председник Покрета слободних грађана Сергеј Трифуновић.  „Нико нема интернет осим мене, јер прворођени обозава да чита моје твитове. Сви степерфидно дошли у зимским јакнама. Тужно јешсто сам ја пре тачно 20 година стајао овдеи водио митинг на Богојављење који је требало да сруши Милошевића. Кунем вам се, овоће овде да стане. Ово вам је, обећавамо вам, последња улица“, нагласио је Трифуновић.  "Сви сте перфидно и безобразно дошли у зимским јакнама, срамота", рекао јеалудирајући на раније изјаве председника Вучића да због јакни изгледа да има вишедемонстраната.  Добар дан, слободни људи, Срби, Роми, католици, муслимани, партизановци, звездаши,Ужичани, Чачани, Пироћанци, Лесковчани, добар дан свима вама који сте дошли по својепарче слободе, поручио је окупљенима. Биће које се навикне на одсуство слободе, товише није човек, то је бот, додао је.  "Први и основни задатак свих нас овде је да проширимо овај талас слободе, ослободилисмо се страха, добар почетак, али морамо још", рекао је, додајући да морају да сепробуде они који су одустали. Украли су нам слободу, а онда нас проглашавају занепријатеље, навео је. Трифуновић је навео да људе купују за хиљаду динара, дадостојанство у Србији данас толико кошта и да то мора да се промени, јер достојанствонема цену.  "Нећемо једноумље, нећемо моћнике који деци ударају банане на терену... Хоћемосистем који ради у корист младог човека, а не моћника. Ми смо најстарија нација уЕвропи. Он тера младе људе", додао је.  Трифуновић је навео да сваког дана гледамо "како желе да поделе народ", како терајудецу против родитеља, институције и полицију против свог народа. "Нема поделе, наподелу не пристајемо, Србија је овде јединствена".  "Нема твојих и мојих, нема његових и наших аутобуса, грађана... Доста више са томнавијачком филозофијом, целу државу си поделио на слуге и оне које не подносиш јеримају свој став, то је окупаторска логика", рекао је.  Нема прве и друге Србије, једна је Србија, сви смо једнаки пред законом, сви имамоправо на реч и критички став, истакао је.  Он (Вучић) ће да падне, јер ће га његови срушити, јер нема кадрове, оценио јеТрифуновић, додајући да је то тако зато што има Мартиновића, Вулина, Лончара...Навео је да се насмејао на најаве штрајкова глађу.  "Морамо сви заједно под заставу слободе, под реч закона и Устава, сви смо рођениједнаки и тако мора да остане... Ко си ти човече да узурпираш закон, да одређујеш ко ћеда се хапси, ко ће да се ослобађа, ко си ти да штитиш сексуалне манијаке, да склањашубице на Кипар, да грлиш болесну децу, ко си ти", упитао је Трифуновић.  Он је навео да се сви окупљени данас боре за оне нехрабре, уцењене, који морају даусликају свој глас, за оне који носе пелене, јер не смеју да устану против капиталисте, заоне који кажу "све је то у реду, али...", додајући да ће нас то "али" у гроб отерати.  Говорећи о министру Вулину, осврнуо се на његову изјаву, како је рекао, да највећупретњу по Србију представља опозиција и сви који су данас на протесту. Ви сте највећапретња за земљу која тако крупним корацима хрли ка просперитету - срам вас било,додао је иронично.  Ти несрећни гуштеру, са курсом војске од 15 дана, ти што срамотиш те војнике, туслободарску униформу, ти се сада тој униформи подсмеваш и одузимаш јој част и притом црташ мете грађанима које би требало да браниш, призиваш на грађански рат, па јелси ти нормалан, поручио је Вулину.  "Обећавам да ћу се борити до крви за ону скупљу реч која се зове лустрација. Немакомпромиса јер су нас ти компромиси довели довде, нема више Расима Љајића, ЧедаЈовановића, Ивица Дачића, Ненада Чанкова..."  Слободна Србија је она Србија која не шаље Жандармерију на децу, која не жртвујепилоте само да би се сликала, која не блокира град јер јој се не свиђа шта чује, која непуца на новинаре који пишу о лоповлуку, навео је. Направићемо изборе на којима ће дасе врши поштено бројање, направићемо земљу где ће власт бити смењива, додао је.  "Ово ће све да се заврши... Немојте очекивати резултате данас, сутра, нека буде загодину, две, ми стварамо систем и постављамо темељ за слободно друштво", закључиоје.  (Агенције)  
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