
У Београду одржан 60. протест "1 од 5 милиона"; За уторак најављена конференција поводом могућег изласка на изборе
субота, 25 јануар 2020 21:27

 Протест "1 од 5 милиона" одржава се вечерас у Београду по 60. пут. Учесници су се
окупили на платоу испред Филозофског факултета, одакле су кренули у шетњу преко
Трга републике, Македонске, Светогорске и Таковске улице до зграде РТС-а, а потом
су, без задржавања, прошетали и до Скупштине Србије.

  

  - Сви сте збуњени конференцијом у уторак и то знамо. Само вас молимо за стрпљење,
још три дана, до уторка, јер није све речено. Наредног уторка ћемо рећи све, а сада,
храбри људи, ово је протест који се одржава 60. и наставићемо даље у шетњу. Нећемо
више причати, него идемо да шетамо - поручио је окупљенима Миодраг Симовић, један
од организатора протеста.   

Део окупљених је, међутим, његово обраћање дочекао звиждуцима и повицима,
захтевајући одговоре на раније изречен став да ће Покрет “1 од 5 милиона” изаћи на
изборе ако Нова странка и Странка модерне Србије не прогласе бојкот.

  

  

 Учесници су и овај пут започели шетњу иза "шеталице" са исписаним позивом на бојкот
избора и уз пиштаљке и музику из комбија дошли пред зграду РТС-а. Колона је потом,
без задржавања, наставила ка Скупштини Србије, где су однели "шеталицу" до улаза, а
потом најавили нову конференцију за штампу за уторак.
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Окупљени су након тога, око 19 сати, почели да се разилазе.

  

Како су почели протести

  

Подсетимо, први грађански протест одржан је 30. новембра 2018. у Крушевцу, неколико
дана пошто је лидер Левице Србије Борко Стефановић нападнут пре одржавања
трибине у том граду. Дан после напада, Стефановић је на конференцији за новинаре
показао своју кошуљу окрвављену у том нападу, па је прва протестна у Крушевцу
одржана под називом "Стоп крвавим кошуљама".

  

Недељу дана касније, 8. децембра, шетња је први пут организована и у Београду. Од
тада, грађани сваке суботе шетају централним градским улицама, а једини изузетак је
био 16. јануар, среда, када је, на годишњицу убиства организована шетња за Оливера
Ивановића. Окупљени су тада у тишини прошетали до Храма Светог Саве, где су
запалили свеће.

  

На самом почетку, и протест у Београду носио је назив "Стоп крвавим кошуљама" да би
после неколико шетњи главна парола постала "1 од 5 милиона".

  

(Блиц)
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