
Ваљево: Око 300 грађана учествовало у шетњи до фабрике Крушик на протесту подршке узбуњивачу Александру Обрадовићу; Небојша Зеленовић: Александар је јунак Србије у којој нико више не жели да живи
петак, 08 новембар 2019 21:00

У Ваљеву је одржан протест подршке узбуњивачу из фабрике "Крушик" Александру
Обрадовићу.

  

  

Око 300 грађана учествовало је данас у протестној шетњи до фабрике Крушик у Ваљеву,
а петицију за пуштање на слободу Александра Обрадовића потписало преко 700 људи.
Потписивање у Ваљеву и даље траје.

  

Његовим суграђанима на централном градском тргу обратили су се драматург и
потпредседник Народне странке Синиша Ковачевић, лидер ДС-а Зоран Лутовац и
пуковник у пензији Драган Крсмановић.

  

По доласку колоне пред зграду, Александар се накратко појавио на тераси и поздравио
окупљене, а потом су га у стану посетили Зоран Лутовац, Сергеј Трифуновић и
представници студената „1 од 5 милиона“.
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Данас је 52. дан од како је Александар Обрадовић ухапшен, а 26. од када је у кућном
притвору, подсетили су окупљени и поручили да је реч о храбаром човеку који је указао
на неправилности, а потом је, како су навели, утамничен.
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    Небојша Зеленовић: Александар Обрадовић је јунак данашње Србије  Председник Заједно за Србију Небојша Зеленовић казао је на скупу посвећеномузбуњивачу из Крушика да је Александар Обрадовић јунак данашње Србије.  

– Велика је срамота за државу Србију што је Александар Обрадовић, после свега што јепреживео пре неки дан, практично избачен са посла и што је његова породица пореднезабележеног терора режима, сада изложена и угрожавању најосновнијеегзистенције. Уместо да су Вучић и министар полиције Стефановић позвали на разговорузбуњивача Александра Обрадовица и пред камерама државне телевизије му се јавнозахвалили што је штитио интересе државе у Крушику и тиме подржали све грађане дапријављују случајеве корупције и поткрадања државе, они су га ухапсили нанајбруталнији начин, као да је међународни терориста, истакао је Зеленовић.  Он је додао да сви знају да је циљ да се утера страх у кости грађанима, да ћуте и трпесве злоупотребе везане за државни новац.  – Моја порука Обрадовићу је да издржи, ничија није горела до зоре, а милионислободних људи у Србији су са њим, уз њега, и диве се његовој храбрости. Александарје херој наших дана, јунак Србије у којој нико више не жели да живи. Ко би желео даживи у земљи у којој су патриоте у затвору, а криминалци на слободи? Државе у којојкукавице носе лажне униформе, а родољуби раде на одређено, отац једног министратргује оружјем, док други плагира докторат? Најмање што можемо да урадимо за својуземљу и своју децу је да се узбунимо. Ослободимо Алекдандра Обрадовића, сви –заједно, закључио је градоначелник Шапца Небојша Зеленовић.  (Н1, Данас)  
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