
У Београду одржан 38. протест "1 од 5 милиона"; Пружена подршка војним пензионерима којима се прети избацивањем из хотела "Бристол"
субота, 24 август 2019 19:32

Протест Један од пет милиона, који је вечерас почео нешто после 19 часова код
теразијске чесме у Београду има за циљ, како је навео организатор, да покаже подршку
и солидарност са војним пензионерима којима прети „избацивање на улицу“ из
некадашњег хотела „Бристол“.

  

    

После одржаних говора кренуће протестна шетња централним градским улицама која ће
се завршити код некадашњег хотела.

  

Удружење „Један од пет милиона“ је, у позиву, навело да се „данас ‘Бристолци’ боре за
своје домове, и домове својих породица, како не би остали на улици“, а да их на то
„приморава државе гасећи им струју, закључавајући улазе, намешајући им поплаве, али и
другим нељуским чиновима“.

  

Такође, су навели да су станари хотела „ратни ветерани и њихове породице, људи који
су били спремни свој живот да дају за државу, а након што су изгубили своје домове
после рата, држава их је пре 20 годна сместила у хотел ‘Бристол’ привремено“.
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  Потпуковник у пензији, пилот на борбеном авиону Миле Делић војни пензионер који јевратио једнократну помоћ од 5.000 динара после умањења пензија, рекао је да је тоњегов чин борбе против тираније Александра Вучића, “да покажем да има јос људи којимисле”.  „Пензионерима се подмеће да су они изабрали ову власт, а нико није глуп и луд да гласаза онога који га окрутно пљачка, рекао је Делић.  „Најагилнији у одбрани пљачке је онај који би требало да штити пензионере и ПИО фонд,Милан Кркобабић, а он ме подучава шта сам могао да купим за оних 5.000. Знао је дакаже ако не гласамо за Вучића да не чекамо поштара“, рекао је Делић.    #1od5miliona https://t.co/0mZDjD07ku  — #1od5miliona (@STOPkrvavim) August 24, 2019     Делић је рекао да стално позива пензионере да изађу у великом броју и гласају противове власти и Вучића или да бојкотују изборе “па нек пропадну”. Он је критиковао намерувласти да продају бање по Србије, пословање ПИО фонда и ко су највећи дузници,попут ЕПС и Града Београда. „Међу војним пензионерима је 3.800 бескућника који суредовно отплатили и откупили своје станове у бившим републикама, којима је речено даиду у Србију, где су дошле и те њихове паре у Народну банку, па у војни сервис. Где суте паре“, упитао је Делић.  Он је критиковао заштитника грађана, који је рекао да не зна ко је одговоран и чија јенадлежност хотел “Бристол”. „Па што си излазио на терен ако не знаш да играшмајсторе, нагласио је Делић. „Бристолци“ се боре за своје домове и домове својихпородица како не би остали на улици, а на то их приморава држава гасећи им струју,закључавајући улазе, намештајући поплаве али и другим нељудским чиновима.    Како су почели протести  Подсетимо, први грађански протест одржан је 30. новембра у Крушевцу, неколико дананакон што је лидер Левице Србије Борко Стефановић нападнут пре одржавања трибинеу том граду. Дан након напада, Стефановић је на конференцији за новинаре показаосвоју кошуљу окрвављену у том нападу, па је прва протестна у Крушевцу одржана подназивом “Стоп крвавим кошуљама”.  Недељу дана касније, 8. децембра, шетња је први пут организована и у Београду. Одтада, грађани сваке суботе шетају централним градским улицама, а једини изузетак јебио 16. јануар, среда, када је, на годишњицу убиства организована шетња за ОливераИвановића. Окупљени су тада у тишини прошетали до Храма Светог Саве, где сузапалили свеће.  На самом почетку, и протест у Београду носио је назив “Стоп крвавим кошуљама” да бинакон неколико шетњи главна парола постала “1 од 5 милиона”.  (Агенција)  
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