
У Београду одржан 50. протест "1 од 5 милиона"; Александар Обрадовић се обратио телефоном: Много је Крушика у Србији и алавих кабадахија
субота, 16 новембар 2019 19:43

Протест "Један од пет милиона" одржан је у Београду по 50. пут, а грађанима се
обратио узбуњвач Александар Обрадовић.

  

Један од организатора протеста Срђан Марковић рекао је да у Србији постоје храбри
људи, а да је један од најхрабријих Александар Орадовић, који је иступио јавно и казао
"цар је го" и "нешто је труло у Србији". 

  

"Хвала ти Александре у име свих нас", рекао је Марковић. 

  

Додао је да Обрадовић не зна за границе и решетке.

  

"Страх је једини затвор у који можете да нас ставите", рекао је Марковић који је поручио
"када победимо страх и ми ћемо победити".
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Марковић је казао да има један човек у Србији који има проблем са срцем и који је
завршио у болници, а тај човек је, како је рекао Марковић, певач Ђорђе Балашевић којем
је поручио "издржаћеш знамо".

  

Марковић је рекао да су више од једанаест месеци на улицама, да се боре за Србију,
против насиља и лажи, за истину и промену система.

  

Поручио је да се 11 месеци боре и покушавају да раскрникају једну велику лаж система и
да ће 22. новембар (када се одлучује о докторату министра финансија Синише Малог)
бити једна од највећих победа када ће бити сигурни да су ослободили једну институцију.

  

"Та институција ће бити прва која је ослобођена, једна од многих која је иступила и рекла
не", казао је Марковић.

  

Додао је да су РТС и тужилаштво међу институцијама које не раде. Како је рекао,
тужилаштво је показало да свој посао ради само ако је добро за Српску напредну
странку и председника Србије Александра Вучића.
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Протестна колона се потом упутила преко Теразија до зграде председништва и зграде
Владе. Ипред зграде Владе обратила се студенткиња и једна од организаторки
протеста Теа Вукадин, која је грађане позвала са одслушају песму Ђорђа Балашевића
"Само да рата не буде", како би му на тај начин пружили подршку.

  

"Пустићемо ову песму из два разлога. Први је зато што је Вучић рекао да је мање људи
погинуло у градњи пута Коридор 10 него у омањем рату 90их. Други разлог је да
укажемо поштовање према човеку кога воли цео свет".

  

Колона је потом наставила низ Немањину улицу и преко Савског Трга до Палате правде
одакле су се грађанима обратили узбуњвач Александар Обрадовић и студенткиња и
једна од организаторки протеста Валентина Рековић.

  

Валентина Рековић рекла је да је следеће суботе 23. новембар после чега неће ништа
бити исто.

  

"У суботу 23 новембра ћемо прославити прву али не и последњу победу. Обећавамо да
ћемо наставити да ослобађамо институције и народ од страха. Зато идемо заједно у
бојкот!", рекла је Рековић.

  

Обрадовић са протеста: Много је Крушика у Србији и алавих кабадахија

  

Испред Палате правде преко телефона вечерас се окупљеним учесницима 50. протеста
"Један од пет милиона" обратио узбуњивач из Крушика Александар Обрадовић, који је
поручио да, ако је он могао да се ослободи од страха, то могу и сви.

  

Обрадовић је рекао да је откривањем незаконитости у пословању Крушика желео да да
допринос ослобађању од страха и будућим узбуњивачима.
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"Ако сам ја то могао верујте ми то може свако од вас", рекао је Обрадовић и додао да
"нема повлачења нема ни корак назад".

  

Он је председнику Србије Александру Вучићу пожелео брз опоравак и поручио му да,
када буде хтео да чује чињенице, да дође до Ваљева и да ће му објаснити све што није
разумео.

  

"Много је Крушика у Србији и много предузећа која послују по сличној матрици. Много је
алавих кабадахија у предузећима и локалним заједницама које се богате на рачун свих
грађана", рекао је Обрадовић.

  

Он се захвалио на подршци, солидарности и снази коју му дају окупљени на протестима.
Оценио је да у Србији има много понижених тапшача режиму, као и много пасивних и
равнодушних. 

  

Он је додао да себе не сматра херојем ни мерном јединцом за храброст већ обичним
човеком са манама и врлинама који није хтео да посматра пропадање свог предузећа,
као ни да му неко црта уши и реп и третира га као магарца.

  

(Бета)
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