
Око 2 хиљаде грађана окупило се на протесту удружења "1 од 5 милиона"; Затражено ослобађање Александра Обрадовића; Скуп протекао уз мање саобраћајне неспоразуме, јер шетњу више не обезбеђује полиција
субота, 14 децембар 2019 23:43

Протест у организацији Удружења "1 од 5 милиона" одржава се у центру Београда. На
протесту је затражено ослобађање узбуњивача из Крушика Александра Обрадовића и
најављено да ће републичком тужиоцу Загорки Доловац у понедељак бити предата
петиција са потписима 30.000 грађана који то траже. Скуп поново није пријављен јер
полиција није идентификовала нападача на активисту Срђана Марковића пре две
седмице.

  

    

Представник Удружења за заштиту уставности Саво Манојловић је у свом обраћању
констатовао да се налазимо у систему који чини репресију надсопственим грађанима и
који је болестан.

  

"Слобода Александра Обрадовића зависи од сваког од вас. Немојте мислити да један
човек не може да промени. Борићемо се за свакуз одредбу Устава и закона и за слободу
сваког човека", поручио је Манојловић.

  

Манојловић је, говорећи о Обрадовићу, рекао да је један човек устао и побунио се у
времену "када су хорде зла шпартале џиповима без таблица и затамњених стакала
утерујући страх, и у време када су политичким противницима разбијане главе".

  

"Србија дугује слободу Обрадовићу који је пробудио наду у овој земљи", рекао је
Манојловић.

 1 / 4



Око 2 хиљаде грађана окупило се на протесту удружења "1 од 5 милиона"; Затражено ослобађање Александра Обрадовића; Скуп протекао уз мање саобраћајне неспоразуме, јер шетњу више не обезбеђује полиција
субота, 14 децембар 2019 23:43

  
  

Aleksandar Obradović je takođe bio sa nama večeras.
  Večeras se uključio preko telefona, a nadamo se da će uskoro i lično biti prisutan.
  
  Zato se vidimo u ponedeljak, u 11:55h, ispred Tužilaštva, da predamo prikupljene potpise za
oslobađanje našeg heroja. #1od5miliona pic.twitter.com/RIz0xMDEVH

  — #1od5miliona (@STOPkrvavim) December 14, 2019    

 Према његовим речима, идуће недеље ће настојати да ослободе Обрадовића, а затим и
институцију по институцију.

  

Он је рекао је да ће тражити оставку свих чланова РЕМ-а.

  

"Оно што нећете да трпите у својој кући нећемо ни ми у нашој", поручио је
представницима медјународне заједнице Манојловић и додао "ово је Србија
солидарности, правде и слободе".

  

Како је истакао, бориће се за свако слово Устава и закона и за сваког човека.

  

Тишина - симболично "обраћање" тужитељке Доловац

  

Учесници протеста су, пошто је најављено да ће се на крају шетње појавити и обратити
им се "гост изненађења", отишли до зграде у Немањиној 9, где се налазе Врховни
касациони и Апелациони суд и тамо затражили да им се обрати републички тужилац
Загорка Доловац.

  
  

Srbija je pod okupacijom i građani se bore da je oslobode!
  
  Počeo 54. protest #1od5miliona https://t.co/2zeTpEWW5u
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  — #1od5miliona (@STOPkrvavim) December 14, 2019    

 Републичко тужилаштво је, иначе, на адреси Немањина 22-26, а после непун минут
тишине, представник "1 од 5 милиона" Миодраг Симовић рекао је да је то што се чуло све
што је Доловац постигла за седам година на функцији.

  

Он је набројао да је Доловац ћутала кад је рушена Савамала, поводом убиства Оливера
Ивановића, паљења куће новинара Милана Јовановића, пребијања људи, а ћути и сада
поводом афера "Јовањица" и "Крушик".

  

"И даље ћути поводом свега другог што се догађа у овој земљи, свега што ће се догађати
и што се дешава", навео је Симовић.

  

На крају протеста одржан је "минут ћутања за правду у Србији", а учесници су куцањем
на затворена врата судске зграде, како је објашњено, покушали да пробуде тужилаштво
да почне да ради свој посао.

  
  

"Dužnost građana je da se bore za slobodu, da oslobode svoju državu. Aleksandar Obradović
to radi!"
  
  Miodrag Simović, organizator protesta #1od5miliona . pic.twitter.com/LdtzyxZ6Dq

  — #1od5miliona (@STOPkrvavim) December 14, 2019    

Без инцидената, уз мање саобраћајне неспоразуме

  

Скуп је протекао без инцидената, уз мање саобраћајне неспоразуме, јер шетњу више не
обезбеђује саобраћајна полиција, пошто организатори не желе да пријављују
одржавање скупа.

  

Протест "1 од 5 милиона" није био пријављен ни прошле суботе, када се полиција, за
разлику од ранијих окупљања, није појавила да регулише саобраћај на траси куда се
кретала протестна колона.
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"Пошто полиција, на челу са Небојшом Стефановићем, не може и не жели да обезбеди
грађане у протестној колони и не ради свој посао, ни наредни протест неће бити
пријављен полицији, а њихов посао организатори и грађани преузеће у своје руке",
наведено је у најави данашњег протеста.

  

Из Удружења су саопштили да је прошао рок који су дали полицији да реагује због
напада на Марковића и њиховог сниматеља Немању Ристића уз упозорење да у
супротном више неће пријављивати протесте.

  

(Бета-Фонет)
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