
Београд: Око две стотине грађана на протесту испред зграде Централног затвора, десетак студената пуштено на слободу, окупљени су скандирали: "Пустите их све", “Бандо лоповска, све си продала!”, “Вучићу, лопове”...
уторак, 14 јул 2020 19:03

Око две стотине грађана и данас се окупило испред зграде Централног затвора у
Бачванској улици у знак подршке незаконито ухапшенима у демонстрацијама испред
Скупштине, захтевајући да они одмах буду пуштени на слободу. Десетак студената је
изашло из затвора пре 17 часова.Са скупа је поручено да су то политички заробљеници.
Пружена подршка социологу, др Владимиру Ментусу.

  

  

Окупљени носе транспаренте “Шта ћете када останете без сузавца”, “Новац у здравство,
не у полицију”, “Хватајте лопове а не борце”.

  

Скандирају “Пустите их све”, “Бандо лоповска све си продала, школе,
фабрике,здравство пензије, али вратићемо све!”.
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Окупљеним грађанима подршку пружају Радомир Лазовић из Иницијативе “Не давимо
Београд”, професор Филизофског факултета Јово Бакић, председник Демократске
странке Зоран Лутовац и Миран Погачар, један од вођа протеста у Новом Саду, који је и
сам привођен, а који је члан  Здружене акције “Кров над главом”.

  

“Добили смо информацију да је пуштено 10 људи, студената и да више пуштања данас
бити неће!!!”, рекла је Ивана Јелић из Здружене акције “Кров над главом” чија су тројица
активиста такође ухапшена.

  

Активисти Здружене акције “За кров над главом” – Владимира Ментуса, Игора
Шљапића, Мариа Марковића  ухапшени су без икаквог разлога ухапшени, пребијени од
стране полиције и осуђени на 30 дана затвора.
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Јелић се захвалила свим грађанима који су данас поново дошли да пруже подршку
ухапшенима, као и оним грађанима који су, како је рекла, “као и ми мирно и са
достојанством изашли на улице да изразе незадовољство  због насиља режима који нас
годинама пљачка, понижава, обмањује и тлачи. Режиму који је отелотворен у једном
човеку Александру Вучићу”.

  

Окупљени грађани су на то почели да скандирају “Вучићу лопове” и ” Уааа”.

  

Међу приведенима, који су данас изашли из Централног затвора, је и Марио Марковић
члан Здружене акције “Кров над главом”. Њега је испред затвора сачекала мајка.
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  ” Задатак нам је да пусте наше људе, активисте који су мирно протестовали и да сазнамоко су други људи са којима су они били приведени”, рекао је један од активиста Здружене акције “Кров над главом ” Иван Златић окупљеним грађанима.  “Полиција и даље победјује зато што ће из ових протеста,  злоупотребљавајући овуситуацију изаћи са бољом евиденцијом и картотеком о свим људима који су активни уовом граду и о свима који и помишљају да се побуне”, рекао је он.  Окупљенима се обратио најбољи друг Игора Шљапића (23), студента завршне годинеЕТФ-а који је приведен током првог дана викенда, док је са транспарентом у руци мирностајао иза Народне скупштине који је поручио: “Борите се за њих, нема друге”.  
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  Окупљенима се обратио лидер ДС Зоран Лутовац који је говорио о ухапшеном младомнаучнику, социологу  др Владимиру Ментусу који је осуђен на 30 дана затвора.  “Ментус је мој уважени колега, није мој истомишљеник.  Он је у Падинској скели самозато што је био присутан. Ухваћен је само зато што је био доступан. Он је пример какоданашњи интелектуалци треба да поступају, а не да живе ушушкани на својимпословима, институтима и факултетима”, рекао је Лутовац.  
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  Он је приведен на преком суду, а то наш Устав не признаје. То показује право лице оведржаве, нагласио је председник демократа.  Према његовим речима, Централни затвор  је симболино место које показује да живимо узаробљеној држави.  “Солидаришемо се са свима који су ухапшени и осуђени на преким судовима. Нећемо дабудемо поданици, хоћемо да будемо грађани, да имамо државу која служи јавноминтересу и грађанима, а не аутократском режиму. Не пристајемо на овакву државу”,поручио је Лутовац.  

  На протесту је говорила сестра Милорада Николића који је у ЦЗ-у био у притвору шестмесеци, и ко је, како је рекла, пребијан и умро од последица пребијања и недостатканеге пре три године. Тражим од власти да се сазна истина, ко је и зашто га је претукао,навела је. "Да се истрага спроведе, то тражимо", навела је.  Представници ЗА Кров над главом кажу да је кључно да остану ту, да стану једно изадругих, најавивши протест за четвртак испред Владе.  Срђан Атаносовски је један од академских радника који су написали писмо поводомхапшења људи током протеста, а на овом скупу изјавио је да све њих сматрајуполитичким затвореницима. Изражавамо солидарност са колегом ВладимиромМентусом, који се Здруженој акцији прикључио да би помагао током коронавирусаљудима који нису имали за храну и који су бескућници, истакао је.  Ухапшен је као случајни пролазник, активисти Здружене акције нису организовано ишлинпротесте, али за разлику од власти која не размишља шта је са људима који су безкрова над главом и без хране, активисти ЗА Кров над главомсу преузели на себеобавезу да помогну онда када држава то није радила, навео је на скупу.    I danas se gradjani okupljaju ispred Centralnog zatvora. pic.twitter.com/HSYejaEAFm  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) July 14, 2020    Он је рекао да десетине академских радника који су потписали писмо плаћају грађани,не Вучић и да су зато они дужни да када се дешавају овакве ствари, кад се дешавајухапшења која представљају урушавање поретка Републике Србије, да је њиховадужност да служе грађанима, а не Вучићу.  Позвао је све научне и академске институције да подигну глас и да кажу да се залажуза ослобађање политичких затвореника.  Окупљени су скандирали "Пустите их све".  Тражимо да се ова власт обавеже да неће бити полицијског часа, наведено је на скупу.  Овде се крше основна људска права, овде је потребна конкретна еманципација, јер овдеживи рак који метастазира над друштвом и хитно је потребна реакција интелектуалаца иактивиста, који ће бити корективни фактор свакој будућој власти, рекла је једна одучесница, у име академске заједнице.  Председник ДС Зоран Лутовац је рекао да Ментус није хулиган и да је ухапшен јер је биодоступан. Он је пример како данашњи интелектуалци треба да поступају, навео је,истичући да је у слободно време помагао грађанима.  "После преког суда, што наш Устав не препознаје, он је послат у Падинску скелу и то јелице ове државе", ми живимо у заробљеној држави, истакао је Лутовац. Скупштина иВлада су празне зграде, њима управља један човек, аутократа, додао је.  Овде смо да се солидаришемо са свима који су ухапшени, али и да кажемо да непристајемо да будемо поданици и да хоћемо да будемо грађани, а то значи да будемослободни, да изражавамо своје мишљење и да будемо слободни да протестујемо кадмислимо да треба, навео је.  (Агенције)  
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https://t.co/HSYejaEAFm
https://twitter.com/DragoslavicM/status/1283063543508742145?ref_src=twsrc%5Etfw

