Више од четири стотине научника дало подршку лекарима који траже смену Кризног штаба, лекаре
субота, 25 јул 2020 09:28

Подршку отвореном писму лекара "Уједињени против ковида" , који су петицијом
затражили смену Кризног штаба, почели су да потписују и научници, а до јутрос подршку
је упутило више од четири стотине представника академске заједнице.

“Бити стручан подразумева и бити одговоран како према својој професији, тако и
грађанима. Промене у здравству не могу доћи без ангажованих и солидарних лекара.

Овим путем се солидаришемо са онима који носе терет епидемије на својим плећима, са
правом указујући на пропусте и стање у здравству, те осуђујемо кампању коју против
њих воде представници власти”, наведено је на сајту МАСА – Мреже академске
солидарности и ангажованости.

1/4

Више од четири стотине научника дало подршку лекарима који траже смену Кризног штаба, лекаре
субота, 25 јул 2020 09:28

“Маса позива колеге и колегинице са универзитета и института у Србији и ван ње да
потпишу петицију подршке лекарима који су изашли у јавност као Уједињени против
Цовида”, наводи се даље на сајту МАСА, а подршку је досад потписало више од четири
стотине универзитетских професора, досента, асистената, научних сарадника на
институтима.

Ко је све потписао подршку лекарима можете видети овде.

А колико лекара је до сада потписало отворено писмо којима позивају на смену Кризног
штаба можете наћи овде .

“Колеге, не ћутимо” – лекаре подржало више од 300 уметника

Више од 300 уметника и радника у култури до сада је потписало писмо подршке
лекарима окупљеним око иницијативе "Уједињени против ковида", који траже смену
чланова републичког Кризног штаба за борбу против ковида-19, и листа је се из дана
дана у дан продужава.

Редитељ Срђан Драгојевић, први потписник писма, позвао је преко друштвених мрежа
уметнике да се прикључе и потписима подрже лекаре.

“Хајдемо, Колеге драге! Немамо чега да се плашимо. Придружимо се Докторима. Сви
веле да смо ми, у уметничким професијама, највеће кукавице. Шићардзије, ћутолози. И –
у праву су! Увек 5-6 људи. Од нас 20.000! Срамотно! Где смо? Докле ћемо да повијамо
главе? Стваралаштво у диктатури?! То не постоји. Ствара само Слободан човек”,
поручио је Драгојевић на Фејсбуку.

Близу стотину редитеља, писаца, композитора, музичара, ликовних уметника и
запосленим у различитим областима културе потписало је подршку већ првог дана, а у
међувремену им се придружило још 150 колега. Међу потписницима су писци Јелена
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Ленголд, Душан Недељковић, Горан Скробоња, Марко Видојковић, Александар Баљак,
редитељи Јанко Баљак, Горан Марковић, Младен Ђорђевић, Божидар Ђуровић,
Мирослав Терзић, Татјана Мандић Ригонат, Кокан Младеновић, глумци Бане Јевтић,
Јована Стипић, Мирјана Карановић, Милорад Капор и бројни други уметници из других
области.

– Кризни штаб се потпуно ставио на страну власти, поверење је изгубљено, а са друге
стране је покренута језива хајка на лекаре са листе “Уједињени против ковида”- рекао је
за Нова.рс филмски редитељ Јанко Баљак, говорећи о личним мотивима да се
солидарише са лекарима из неформалне групе “Уједињени против ковида”.

Књижевница Јелена Ленголд поручила је, говорећи о својим мотивима да стави потпис,
да “сви ми, заједно или по професијама, морамо показати да подржавамо оне лекаре
који су се усудили да се супротставе објективној опасности за све грађане, губитку
поверења у људе који су углед професије ставили у други план пред послушношћу
режиму и ужасној неправди да се за разбукватање короне оптужују учесници протеста“.
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Адвокати: Подршка за лекаре “Уједињене против ковида”

Више од 80 адвоката потписало је петицију подршке за иницијативу лекара "Уједињени
против ковида". До сада је више од 2000 лекара потписало захтев за смену чланова
Кризног штаба.

“Ми, адвокати Србије, подржавамо уједињени-против-ковида.нет и гнушамо се још једног
покушаја линча који спороводе таблоиди и наци-фреквенције”, објављено је на сајту адв
окати-за-уједињене-против-ковида.нет
, на коме је петицију подршке медицинским радницима већ потписао 81 адвокат.

На том порталу објављено је и упутство за потписивање петиције, по угледу на лекаре
окупљене у неформалну групу “Уједињени против ковида”, који су у &#160;отвореном
писму Влади Србије
навели да се Србија нашла у јавно-здравственој катастрофи, и затражили формирање
новог Кризног штаба.

(Нова.рс)
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