
У Београду и Нишу одржани протести због ковид пропусница
среда, 20 октобар 2021 22:29

У центру Београда вечерас се окупило више стотина грађана, који су, како су рекли
за Нова.рс, дошли да протестују због одлуке Кризног штаба да уведу ковид
пропуснице. Саобраћај је блокиран код Главне поште. И Нишлије протестовале на
главном градском тргу.

  

Окупљени незадовољни грађани стоје на раскрсници Таковске улице и Булевара краља
Александра, испред Главне поште.

  

  

Како јавља наш репортер Таковска улица је затворена за саобраћај, аутобуси ГСП-а
стоје. Такоше, саобраћај је блокиран у Булевару краља Александра од Цркве Светог
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Марка до Дома синдиката у Дечанској улици.

  

Полиција пропушта само кола Хитне помоћи.

  

Иначе, на протесту се могу видети припадници различитих генерација, од тинејџера до
пензионера. Неки од њих носе транспаренте на којима пише „Стоп ковид-19 терору“.

  

Присутно је доста припадника полиције у цивилу, док су униформисани полицајци
распоређени испред Скупштине Србије и на местима где су улице затворене за
саобраћај. Протест протиче без инцидената.

  

Једна девојка која ради у угоститељском објекту, каже за Нова.рс да јој је увођењем
ковид пропусница онемогућено да ради.

  

Окупљени грађани кажу и да млади који не могу или не желе да се вакцинишу, а који
раде у угоститељским објектима, немају новац да свака два дана плаћају тестирање.

  

Додају и да је небитно што ће ковид пропуснице важити само три сата и истичу, “да је
боље спречити на време” овај потез.

  

Грађани за Нова.рс кажу да је увођење ковид пропусница само почетак и да се на овај
начин опипава пулс народа.

  

„На удару су млади. Сигурно пензионери неће да изађу у кафић у 22 сата и да им треба
ковид пропусница“, каже један младић за Нова.рс и додаје “да је све око ковид
пропусница умакање палца у базен“.

  

Млађи учесници протеста кажу да су позив видели на друштвеним мрежама, на групама
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Телеграм и Стоп цензури, али и да су их позвали из Народне патроле као и из
Уједињених народа Србије.

  

И Нишлије протестовале против ковид пропусница 

  

Грађани који се противе увођењу ковид пропусница, њих неколико десетина, окупили су
се вечерас на централном нишком Тргу краља Милана у знак протеста што је републички
Кризни штаб донео одлуку о њиховом увођењу, од суботе, 23. октобра.

  

  

Скуп је, нагласили су, био организован преко друштвених мрежа.
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Током краћег протеста изразили су незадовољство ограничавањем слободе кретања и
истакли да људи морају да имају могућност избора.

  

Истакли су да медији у Србији раде за „исти центар моћи“ и прикривају да од
коронавируса умиру многи вакцинисани грађани.

  

Казали су, такође, да се противе вакцинацији, а посебно вакцинацији деце.

  

Најавили су ново окупљање за сутра у 22 часа, такође на Тргу краља Милана.

  

(Нова)
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