
Одржан четврти велики протест опозиције у Београду; Окупљени тражили смену Небојше Стефановића; у шетњи више грађана него прошле суботе
субота, 29 децембар 2018 19:25

Одржан протест "Један од пет милиона" у центру Београдa. Више десетина хиљада
грађана вечерас се окупило на протесту против насиља и медијског мрака. Окупљени
тражили смену Небојше стефановића. Протест "Један од пет милиона" почео је вечерас
око 18 часова на платоу испред Филозофског факултета у Београду, а завршен је на
Славији. 

  

  

Према процени репортерке Н1, на вечерашњем протесту се окупило више грађана него
прошле суботе.
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  Окупљени дувају у пиштаљке и носе транспаренте са натписима "Има нас пет милиона", "Доста лажи, пензионери су гладни", "Шетам, не желим да одем", "Реке вам не дамо, реците не МХЕ"...  
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  Организатори протеста "Један од пет милиона" вечерас су на Платоу испредФилозофског факултета у Београду пред више хиљада окупљених грађана изнелизахтев за смену министра унутрашњих послова Србије Небојше Стефановића јер"омаловажава народ и не ради свој посао".  Бранислав Трифуновић: Ако вас питају ко организује протесте, ви кажите - Вучић  Прво се обратио глумац Бранислав Трифуновић који је окупљенима поручио да ако ихпитају ко је организатор протеста, они одговоре (председник Србије Александар) Вучић,јер да није њега, не би било ни протеста.  "Уместо што са слике броји колико има нас који протестујемо боље би му било дапреброји колико има убистава и да почне да ради свој посао", рекао је глумац и један одорганизатора протеста Бранислав Трифуновић, затраживши Стефановићеву оставку.  Он је поновио и остале захтеве који су изнети током претходна три протеста - петминута на РТС-у за протесте, да се ослободи медијски простор на РТС-у за опозицију,као и да се нађу починиоци и налогодавци убиства председника Иницијативе СДПОливера Ивановића и наручиоци напада на лидера Левице Србије и његових активистау Крушевцу.  Трифуновић је рекао да су протести грађански и да их је на протесте позвао Вучићсвојим понашањем и поступцима.  "Сазнали смо да за 50.000 динара можете да запалите некоме кућу и да изађетенапоље. То је та држава и против кога се боримо. И ако вас неко пита ко организује овајскуп, ви му кажите Александар Вучић, јер да није њега и његових сатрапа, и његовихлудака, не би нас било оволико, не бисмо знали против чега се боримо, не бисмо седигли и не бисмо били заједно у оволиком броју”, рекао је Трифуновић.  Он је казао и да пружају подршку протестима у Бањалуци "Правда за Давида".  Трифуновић је упозорио и да ће током протестне шетње вероватно колона наићи и наоне који ће желети да их провоцирају те је позвао грађане да буду мирни и да шаљусамо љубав.    UŽIVO: Prvi snimak celog protesta u Beogradu. Duplo više ljudi nego prošle subote. #protest#beogradpic.twitter.com/aKwXWWog82  — Boris Malagurski (@malagurski) December 29, 2018    Срђан Шкоро: Желим вам срећну Нову годину - "без Вучића"!  Затим је говорио новинар Срђан Шкоро који је грађанима пожелео срећну Нову годину- "без Вучића".  Новинар Срђан Шкоро рекао је да је у Србији било "свакаквих власти, али оволикихлажова и оваквих лопова никада није било".  Он се осврнуо на обећање председника Србије Александра Вучића да ће саслушатиграђане који протестују.  "Обећао си да ћеш саслушати народ, позвао га народ да дође овде, али ја га овде невидим. Он не може да се види тамо где су честити људи и пристојна Србија", рекао јеШкоро назвао је Вучића "кукавицом".  Он је казао да Вучић не сме са политичким противницима да изађе на ТВ дуел и да саморазговара на телевизији са "Барбарама".  "Разбили су све институције своје земље и на чело довели Барбаре, а од државенаправили ријалити", рекао је Шкоро и додао: "Молиће за милост ускоро, али милости зањега и његове кабадахије неће бити".  Десимир Стојанов: Укинути закон који омогућава изградњу минихидроелектрана  Окупљенима се обратио и председник Месне заједнице Ракита Десимир Стојанов којије рекао мештани тог села траже "само мир и реку".  Председник Месне заједнице Ракита Десимир Стојанов позвао је Вучића да укине законкоји омогућава изградњу минихидроелктрана које нарушавају еко систем.  "Ми у Ракити само бранимо своје реке и због тога добијамо батине", рекао је Стојанов изахвалио на могућности да говори на протесту у Београду и каже грађанима "њиховумуку".  После одржаних говора више хиљада грађана кренуло је у протестну шетњу Васиномулицом, преко Македонске, Светогорске, Таковске и Улице краља Милана до ТргаСлавија.  
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  Након окупљања учесници скупа прошетаће од платоа, преко Македонске, Светогорске,Таковске и Улице краља Милана до Трга Славија.  

  Организатори протеста поновили су своје захтеве да се расветли убиство ОливераИвановића, да се открију налогодавци напада на новинаре и опозиционаре, као и даопозиција добије пет минута простора у Дневнику РТС-а. Тим захтевима је додат јошједан – смена министра унутрашњих послова Небојше Стефановића.  Учесници скупа кренули су затим у протестну шетњу од платоа, преко Македонске,Светогорске, Таковске и Улице краља Милана до Трга Славија.  
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    Evolucija odnosa prema protestu:  9.12: I pet miliona građana da se skupi, nijedan zahtev neću ispuniti!  25.12: Spreman da saslušam nezadovoljne građane ali ne i lažove iz opozicije.  29.12: Na protestima ima i pristojnih ljudi zbog kojih želim da vidim gde grešim.  — Dušan Pavlović (@d_pavlovic) December 29, 2018     Kad je diktatura cinjenica,pobuna je obaveza! pic.twitter.com/ahZpfzxMNu  — Санда Рашковић Ивић (@sanda_SRI) December 29, 2018    

    Nema te diktature koja ovakvu snagu može da pobedi! pic.twitter.com/She6iiX8wQ  — Dragan Djilas (@DraganDjilas) December 29, 2018    
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  Колону је код Дома омладине покушала да пресретне група од стотињак људи која јеносила транспаренте “Не дамо Косово”. Њих је полиција, међутим, зауставила иинцидената није било.  Бранислав Трифуновић упозорио је окупљене да на траси шетње може доћи допровокација, али је замолио да на њих одговарају осмесима и пољупцима.    С туристима - и "случајним пролазницима" - или не, али то је, цирка, 50 хиљада. Али јошважнија од броја јесте позитивна енергија и маса насмејаних лица. Пс. Обратите пажњу,чак и по Нешиној рачуници је сваки пут скоро дупло више људи (само што је он кренуо одхиљаду и по) pic.twitter.com/pikKU1aDnt  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) December 29, 2018      "Вучићу, преброј нас" испред Студија Б  Колона се после РТС-а, зауставили испред телевизије Студио Б, где вечерас гостујепредседник Вучић, и позвали су га да изађе и да их преброји.  "Вучићу преброј нас" и "Вучићу лопове" узвикивало је више хиљада окупљених кодПалате Београђанка у којој се налазе просторије ТВ Студио Б.  Бане Трифуновић потом је поручио да је "ово земља за нас" цитирајући речи песме групеЕКВ, коју је потом пустио са разгласа.  Испред те телевизије са разгласа на камиону пуштали су песму "Барбара Тхе СингингБот" групе "Севдах бејби", насталу после извештавања новинарке "Студија Б" БарбареЖивотић са првог протеста "Стоп крвавим кошуљама" одржаног 8. децембра.  Саобраћај у улицама којима се креће колона учесника протеста је обустављен, а изузевсаобраћајне полиције нема приметно појачаног присуства службеника Министарстваунутрашњих послова.  Protesters stream into Slavija Square in Belgrade at the end of tonight’s protest.It’s estimated that over 50,000 people took part, voicing their anger at Serbian President @avucic . #1od5Milionapic.twitter.com/JzbP2VURFj— Balkan Insight (@BalkanInsight) December 29, 2018     Протести су завршени на Тргу Славија у Београду, а наредно окупљање заказано је засуботу, 5. јануар 2019.    Први протести су иницијално организованом због напада на лидера Левице СрбијеБорка Стефановића, али су у међувремену прерасли у шире грађанске протесте.     Sa nama je i devojčica i zastava naše Srbije. #PočeloJe #1od5miliona pic.twitter.com/Atu0Otp4kE  — Dijana Vukomanović (@vukomand) December 29, 2018    Председник Србије Александар Вучић је после првог протеста рекао да неће подлећипритиску улице, макар на протесте изашло пет милиона људи, да би после трећегокупљања у центру Београда рекао да је спреман да саслуша незадовољне грађане.    Организатори протеста потом су Вучићу упутили захтев да до данас у 18 сати, смениНебојшу Стефановића "због криминализације друштва и вређања протестаната", као ида данас дође на Студентски трг ако хоће да саслуша незадовољне грађане.  (Н1, НСПМ, Агенције)  
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