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Сваког петка грађани Ваљева се окупљају са захтевом за ослобађање узбуњивача из
Крушика Александра Обрадовића. Обрадовић је за Н1 рекао да му за подршка значи и
да је додатна ињекција храбрости и ината у моментима када себи постави питање да ли
је његова жртва вредна свега. Истиче да је његов стан његов затвор, иако је без
решетака, високих зидова и чувара.

  

  

"Свако јутро устајете, затворени сте у свом стану. Мој стан је сада моја ћелија. Нема
решетака на зидовима, нема високих зидова, нема чувара, али ви сте 23 сата у свом
стану", рекао је Обрадовић.

  

Истиче да му недостају многе ствари, од тога да када пожели оде до продавнице, до
тога да се поигра са сином на кошаркашком терену.

  

"Привикавате се, покушавате да сва та ограничења не утичу превише на вас. Сва та
подршка, сви ти људи, подршка коју моја супруга и сестра добијају од непознатих људи
изузетно ми много значе и сазнање да нисте сами вам даје додатну снагу", каже
узбуњивач из Крушика.

  

Он објашњава да се око његовог случаја и даље ништа не зна, а да је у рукама
надлежних институција одлука о томе да ли ће против њега бити подигнута оптужница
или не.
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"Ништа није у мојим рукама, ништа не зависи од мене", истиче Обрадовић.

  

Док у кућном притвору чека одлуку тужилаштва он је суспендован са посла и прима само
четвртину плате. Каже да то утиче на његову породицу јер се рачуни сваког месеца
морају платити.

  

Александар Обрадовић добирник је награде "Добар пример Новог оптимизма", који
додељује организација Нови оптимизам. Тим поводом њему је на крају вечерашњег
протеста подршке, одржаног у Ваљеву, карикатуриста Душан Петричић у стану уручио
карикатуру који му је нацртао.

  

Награду ће 10. децембра на свечаној додели у Београду у Обрадовићево име примити
његова супруга.

  

(Н1) 
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