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Протест против државног криминала, који организује неколико организација
предвођених покретом "Не давимо Београд", почео је око поднева у Немањиној
улицу, под прозором Републичке тужитељке Загорке Доловац.

  

  

Окупљени испред зграде РЈТ носе заставе „Вршац против комплетног идиота“, „За
право на правду“, „Родитељи, где сте? Ово вам је отерало децу из земље“.

  
  

Комплетан државни врх мора се очистити од криминала

    

Организатори скупа су за Нова.рс послали заједничку поруку да је данашњи протест
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порука властима у Србији да је доста било поробљавања институција и да организовани
криминал уништава земљу. Они су се осврнули и на хапшење Дијане Хркаловић, бивше
државне секретарке, оценивши да појединачни случајеви и обрачуни „унутар клана“ 
неће допринети променама у друштву. Наглашавају да се комплетан државни врх мора
очистити од криминала.

  

Уметник Дејан Атанацковић обратио се окупљенима на протесту рекавши да су
„убице, кријумчари, лопови, фалсификатори и тровачи“ део врха власти.

  

„Александре Вучићу, има у овој земљи један велики пацов који је сатеран у ћошак. И то
си ти и твоја пацовска дружина. То су ти и твоје Невоље, твој мали и велики лопови“,
рекао је Атанацковић.

  

Милош Павковић Аџић из политичке платформе “Солидарност” рекао је да се у Србији
распада здравство, да сваки дан умире превише људи, да се намећу закони којим се
људи терају да буду сезонци, уместо да буду запослени.

  

“За то време нам председник говори да рађамо децу. Питамо шта после кад се та деца
роде. Хоће и она да мотају каблове за 300 евра? Нека деца можда и неће да порасту и
убиће их немаштина. Неку децу ће убити струја, јер им самохране мајке раде од јутра до
сутра зато што им држава поручује да свако мора да се бори сам за себе. Ово је држава
криминала, туге и беде”, рекао је он.

  

Александар Јовановић Ћута из удружења “Одбранимо реке Старе планине” рекао је
да је Србија збирка тешких злочина и кривичних дела.

  

“Синиша Мали је документована лоповчина, Ана Брнабић се башкари у Јованкиној вили о
трошку грађана, док јој народ леми каблове по фабрикама. То је Вучићева Србија”,
поручио је Ћута, додајући да грађанима ништа не преостаје него да узму закон у своје
руке.

  

Адвокатица Данијела Несторовић истакла је да корупционашке афере, крађе на
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изборима, фалсификовање диплома представља обележје наше државе.

  

Председник Заједно за Србију, Небојша Зеленовић нагласио је да правосуђе у Србији “у
црвеном”.

  

“Тражимо да полиција ради свој посао, да хапси криминалце, а не да чувају плантаже
марихуане. Овај скуп служи да охрабримо поштен свет који ради у институцијама”, навео
је Зеленовић. Радомир Лазовић из покрета Не давимо Београд, рекао је, обраћајући се
окупљенима на протесту, да криминалци на власти раде шта хоће.

  

“За то време се прогоне независни медији, поштени људи и противници ове власти. До
лактова су у криминалу. Они нису део криминалних структура, они су воде клана.
Политика је споредна ствар, они су ту да заштите своје ортаке који краду од нас. Али
неће моћи више, јер је ова наша држава и наш град”, нагласио је Лазовић.

  

Подсећамо, данас у 12 часова испред зграде Републичког јавног тужилаштва почиње
протест против државног криминала, који организују представници странке Заједно за
Србију и Отворене грађанске платформе АКЦИЈА, заједно са представницима покрета
Не давимо Београд и еколошким активистима. Како кажу организатори, планирана је
протестна шетња, а очекује се и подршка из других градова Србије.

  

(Нова)
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