
Више хиљада људи на анти-НАТО протесту у Београду под слоганом "Нато је убица наше деце - Србине, ти си на потезу", скандира се Русији, српском Косову и носе пароле против власти и Вучића
субота, 20 фебруар 2016 15:02

У Београду је данас одржан протест неколико хиљада људи против најновијег
споразума са НАТО. Споразум који је дао право НАТО трупама да неометано, са
дипломатским имунитетом, улазе у све државне објекте у Србиј, изазвао је бес код
грађана, а уље на ватру су долиле изјаве премијера Вучића како "НАТО чува Србе"
и како су "против НАТО само они који би да врате Србију у 17. век".

  

  

Учесници протеста "Србине, ти си на потезу!" носили су заставе Србије, Русије,
Заветника, ДСС-а и слике Владимира Путина. Скандира се Русији, српском Косову
и учесници носе пароле против власти и Вучића.
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  На митингу су се чули бројни повици окупљених: "Србија, Русија - не треба нам Унија","Косово је срце Србије", "Вучићу п...ру", "Томо ус..шо" и "Мило шиптаре". Након протестаиспред Председништа, грађани су прошли централним градским улицама, а саобраћај јебио обустављен.   

  На скупу је говорила и анти-НАТО активисткиња из Црне Горе Ђурђина Турковић, која јепосебно поздрављена од стране окупљених, који су јој пружили подршку скандирањем"Мило шиптаре". Подсетимо, председник Николић потписао је Закон о споразуму саНАТО-ом. Истовремено, председник Владе Србије, Александар Вучић изјавио је да супротив НАТО само они који би да врате Србију у 17. век.   

  Ријечима : „Србине, ти си на потезу! Част отаџбине те позива на анти-НАТО скуп!“,упутио је данас позив грађанима покрет Част отаџбине.    „У суботу, 20. фебруара у 13.00 сати, пред зградом председништва Србије, имамојединствену и заједничку прилику да спречимо ратификацију срамног споразума саНАТО-пактом, усвојеног у скупштини Србије, и тиме омогућимо почетак краја разарајућихпроцеса пред којима је изложен наш народ“, саопштено је из тог покрета  
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  „Потребно је само да се окупимо у довољно великом броју пред чијом вољом НИКО нећесмети да се супротстави, када на лицу места види колика је одлучност и СНАГАНАРОДА који ће да каже: ДОСТА више слабљења  и понижавања Србије и НЕ НАТОпакту!“, поручили су грађанима  Саопштење покрета Част Отаџбине преносимо у цјелини  Браћо Срби и сестре Српкиње, и сви други часни грађани Србије, без обзира на веру инацију и политичко опредељење, не тражите разлог зашто не можете да дођете насуботњи скуп, на нерадни дан у нормално време у 13.00 часова. Не тражите разлоге утоме што баш Ви нисте органитатор скупа или се нисте први сетили, не тражите разлогеда не дођете због политичких партија којима не припадате или чији вас лидери можданервирају. Не тражите разлоге за Ваш не долазак у томе што мислите да ваше присуствонеће ништа значити, или што мислите да се више не могу променити ствари, да супроцеси отишли предалеко.    Не тражите оправдање у томе што је сила НАТО пакта коју не желимо у Србији (ЦрнојГори, Републици Српској…) толико велика, да се не вреди борити против ње. Нетражите разлоге за Ваш не долазак због страха да не изгубите Ваш државни или другипосао јер је јака Власт од које зависите, и одлучна је да настави са даљим ЕУ-НАТОинтеграцијама. Не тражите ни један други разлог за ваш не долазак, већ пронађитемеђу много оправданих разлога за ваше присуство, само један разлог да дођете на скуп!   Ми, покрет Част Отаџбине који Вас све позивамо да дођете на скуп у суботу, смонеполитичка, нестраначка, невладина и непрофитна организација. Наше намере сучасне и честите, наша мисија је веома тешка и изазовна јер пукушавамо да спојиморазједињене, удружимо неповезане, помиримо посвађане, охрабримо неодлучне,окупимо часне и честите!!!  

  Наша једина амбиција и мотив који нас покреће је да учинимо у овим (само наизглед)мирним временима нешто добро и корисно за наш народ, као што смо одлучно, храбро ибескомпромисно знали да станемо на чело војске и полиције у ратним временима, узславну и потврђену команду: ”За мном!”.  Не тражимо много од Вас, осим да се сетите, ко је и шта нам је то урадио НАТО пакт,шта исти ради данас по свету, и да претпоставите шта ће нам радити ако и формалнодође у Србију. Помислите на то, да ли ћемо, ако пустимо НАТО пакт у нашу земљу,уопште бити више у могућности да се окупимо, као сад у суботу, кад имамо јединственуприлику да ствари зауставимо, и променимо!  Зато, брате Србине ти си на потезу!  Покрет Образ позива слободољубиве Србе и све грађане Србије да дођу на протестпротив потписивања споразума о сарадњи наше земље са непријатељским НАТОпактом! Овај народни протест ће се одржати у суботу, 20. фебруара, у 13 часова,испред Председништва Србије.
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  Спорни и срамни споразум са НАТО пактом је много гори и погубнији од оног иззлогласног 1941, када је Краљевина Југославија приступила Тројном пакту уз услов даза све време рата Немачка и Италија не траже прелаз својих трупа преко наше земље.Ове, 2016. године, Влада и Скупштина Србије су, у наше име и на нашу срамоту, НАТОпакту дали неупоредиво већа овлашћења него што их имају наша војска и полиција. Нијевише у питању „само“ слободан пролаз НАТО трупа нашим путевима, него и њиховулазак у ма коју државну или приватну зграду, кућу или друге објекте „у којима се ради“,кад год то зажеле, а уз потпуно и начелно ослобађање од одговорности за ма којипрекршај или кривично дело. Таква права су у нашој историји имали само Турци угодинама најцрњег ропства (чим је Србија, у време кнеза Милоша, постала вазалназемља — турски војници више нису ни приближно имали таква права).  Уколико овај споразум буде ступио на снагу, Србија ће „де факто“ престати да постојикао самостална држава, а постати најобичнија НАТО колонија и део ратне коалиције (саХрватима, Шиптарима...) која се увелико спрема за напад на Русију!  Зато ово више није само политичко, већ и морално и животно питање.  НАТО ЈЕ УБИЦА НАШЕ ДЕЦЕ!   КАКО МОЖЕТЕ ТО ДА ЗАБОРАВИТЕ?!  Председник Републике Србије, Томислав Николић, у страху од великог окупљањанарода испред Председништва, пожурио је да се придружи НАТО властима иодлучио да дан пред одржавање протеста потпише Закон  којим Србија постајеколонија НАТО пакта!  Српски сабор Заветници најоштрије осуђује одлуку Томислава Николића да потпишеУказ о проглашењу Закона о сарадњи са НАТО савезом у области логистичке подршке,сматрајући је за акт велеиздаје виталних државних и националних интереса.

  Поручујемо владајућим структурама које су се оглушиле о вољу народа и повредилеУстав Републике Србије да ћемо се сутра окупити у још већем броју! Позивамо свеграђане Србије на велики протест против велеиздаје Владе и Председника Републике,сутра у 13 часова на Андрићевом венцу, одакле ћемо кренути у велику анти-НАТОшетњу!  Не пристајемо на окупацију!  (ИН4С-НСПМ)  
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