
Удружење „1 од 5 милиона“: „Споразум са народом“, излазак из парламента и проглашење бојкота – највећи успеси протеста
субота, 07 децембар 2019 19:06

Теа Вукадин и Миодраг Симовић, студенти и организатори протеста "1 од 5 милиона",
кажу да се након годину дана много тога променило, а пре свега то што је почео да пуца
балон страха и ћутње који је постојао. Сама ситуација да испливава толико афера
власти то показује, додаје Симовић. Упитани да ли постоји нека акција која се може
сматрати грешком, Теа Вукадин каже да је митинг 13. априла, који, подвлачи, нису они
организовали, једино мало наштетио протестима. Сигурни су да ће протеста бити и
даље, јер је "њихов организатор Александар Вучић".

  

  

Данас се навршава тачно годину дана протеста који су почели под паролом "Стоп
крвавим кошуљама", након напада на опозиционог политичара Борка Стефановића.
Врло брзо променили су име у "1 од 5 милиона".

  

Ове суботе, први пут од почетка протеста, организатори поручују да скуп неће
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пријавити, јер МУП, како наводе, није дао адекватан одговор у вези са нападом на
једног од организатора Срђана Марковића. Иначе, вечерас ће се одржати 53. протестни
скуп.

  

На питање да ли очекују проблеме, с обзиром на то да нису пријавили скуп, Теа Вукадин
каже да готово сваке суботе очекују неке проблеме, јер, како каже, увек имају проблеме
са присталицама СНС. "Поготово што овај скуп није пријављен, а није пријављен зато
што смо дали три рока да МУП изађе и каже ко је давио Срђана Марковића прошле
суботе, а давите неког с намером да га убијете или онесвестите", истиче гошћа Новог
дана.

  

Она каже да све то није случајно, јер је исти човек напао Марковића три недеље пре
овог случаја. Каже да од полиције једино што знају јесте - да тај човек није приведен.
Наводи и да не знају шта могу да очекују вечерас.

  

Симовић, говорећи о годину дана протеста, оцењује да се много тога променило од
првих окупљања и шетњи, с чим се сагласила и Теа Вукадин. Говорећи о "победама
протеста" каже да су то Споразум са народом, то што је опозиција изашла из
парламента, али и из локалних скупштина, као и бојкот који је оглашен.

  

Симовић наводи да поједини опозициони политичари говоре да не желе да се
придржавају бојкота и истиче да је то директно кршење Споразума са народом, јер су се
сви потписници обавезали да се тога држе. "Странка модерне Србије, Нова странка,
ПСГ који се још није одредио... Али то би било кршење Споразума са народом на који су
се обавезали", додао је.

  

Теа Вукадин је додала, говорећи о резултатима протеста, да никада не би дошло до
доласка представника Европског парламента да "организација "1 од 5 милиона" и
протести нису тражили од опозиције да напусти и бојкотује парламент".

  

Симовић каже, говорећи о томе шта се променило, да је то једна од кључних ствари -
цела атмосфера, јер је почео да пуца балон страха и ћутње који је постојао. "Сама
ситуација да данас испливава толико афера, које ова власт упорно ради, јесте
показатељ тога да је тај страх пукао и сада људи почињу много слободније да причају,
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да истражују. Генерално је дошло до промене односа према институцији моћи. Сада
схватамо - њихов је задатак да служе народу, они то апсолутно не раде. И стога су
бројне те афере почеле да испливавају".

  

Симовић напомиње и да се под притиском протеста одустало од тога да центар
Београда, код Трга Републике, буде пешачка зона, да се одустало од гондоле на
Калемегдану, додајући да је то заустављено два пута, и да ће, сигуран је, грађани
зауставити градњу те жичаре и трећи пут.

  

Теа Вукадин каже да се не боре само за смену ове власти већ за реформу система. "Да
га променимо тако да свака следећа власт која буде дошла зна да она служи народу, а
не народ њој". Каже да организија "1 од 5 милиона" расте из дана у дан.

  

На питање да ли постоји нека акција која им је грешка, Вукадин одговара да је мало
наштетио протесту митинг 13. априла - додајући да је удружење "1 од 5 милиона"
припомогло људством, али да нису учествовали у организацији. "Једино што је
наштетило, због чега су се грађани опет осетили мало изневереним, је тог 13. априла".

  

Појединци су предвиђали да ће се протест угасити "на пролеће", па "на лето", али се то
није десило. Коментаришући то, Симовић каже да степен незадовољства који постоји у
народу, а у вези са, како је рекао, "окупацијом коју је спровела СНС", је толико велики да
је успео да "прегура" лето. Протести су се одржали јер је степен незадовољства
прилично велики, подвлачи Симовић, који очекује да ће се протестне шетње наставити и
даље. Теа Вукадин је мишљења да људи више воле да шетају кад је хладно и кад падне
снег, кад "их стигне реалност", рачуни, кад се осврну на изгласан буџет за 2020...

  

Упитани шта мисле о људима који су били са њима на почетку, па се мало дистанцирали
од свега, односно зашто је до тога дошло, Теа Вукадин каже да су им они замерили
"можда мало већу" сарадњу са опозицијом. "То је на пример Бранислав Трифуновић
рекао". Али, наводи да су они ту и дан-данас да их посаветују и да су и даље у борби
против овог система.

  

"Са опозицијом - само сарадња"
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На питање до ког нивоа иде сарадња удружења "1 од 5 милиона" са опозицијом,
Вукадин каже да постоје нека саветодавна тела у ком су јавне личности, лидери
опозиције и њихова организација, у којима се разговара о логистици, зависно од теме
протеста.

  

Симовић истиче да је то, како каже, само сарадња. "Сарадња мора постојати када смо
усмерени ка неком циљу, у овом случају да се промени власт или систем. Тако неки
облик, кроз саветовање, мора постојати. Слична ствар, у том погледу, се догађала током
блокаде Ректората, где смо били у сарадњи, кроз савете, са професорима који су
долазили. Да, студенти су спровели блокаду, али смо били у констакту са професорима,
слушали неке њихове савете, па смо одлучивали да ли ћемо да их спроведемо или
нећемо. Исто и у овом случају, слушамо савете, а да ли ћемо да их спроведемо..."

  

На питање како да врате људе на протест или да их омасове, Вукадин тврди да се
повећава број људи у шетњама.

  

"Једини организатор ових протеста је Александар Вучић - ова власт која константно
дели и медије и новинаре, људе и увек постоје те две Србије, што апсолутно није
нормално", навела је Теа Вукадин.

  

Подсетила је на то да су Милош Вучевић и СНС желели да организују протест 12.
априла, на дан кад је скуп пријавило удружење "1 од 5 милиона", додајући да их је
полиција зато звала да помере, на шта нису пристали.

  

  

Каже да су исто урадили и 17. марта, након уласка у РТС, а кад су демонстранти били
испред Председништва. "Најављено је - долази народ да брани Београд од хулигана.
Где то има? То је исто као и ово што се данас дешава - власт прави протесте против
опозиције. У којој земљи се протестује против опозиције? То није здраво, то није
нормално", закључила је.
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