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Шта тачно значи разграничење Срба и Албанаца? Где су линије и тачке тог
разграничења? Под каквим условима и какав је то компромис који ће из овог произаћи,
главно је питање са вечерашњег протеста са трга Српских хероја одакле је кренуло
између 30 и 40 окупљених Срба у Грачаници. Између 30 и 40 грађана Грачанице,
неколико из Осојана, као и два организатора прошлонедељедног протеста у Косовској
Митровици и око десета медијских екипа, прошетало је Грачаничком улицом и
зауставило се на кратко и пред манастиром Грачаница. Транспарент је носила и
универзитетски професор Рада Трајковић која је истакла да је велики страх утеран међу
грађане, да се дешава убрзани одлив стручног кадра, и да је важно било и да се овом
шетњом и грађани „мало ослободе“. 

  

  

 Организатор Бранимир Марковић који је сам прошле суботе прошетао до манастира
Грачаница и послао видео поруку подршке својим сународницима у Косовској Митровици
који су тада по први пут шетали, вечерас је пре него да групица крене, прочитао и
остале захтеве:
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„Хтели смо да питамо и представнике косовских Срба у косовским институцијама, не
само њих, већ и српске представнике у српском парламенту, како могу да се слажу са
нечим и подржавају нешто о чему немају појма, па чак ни до најситнијих детаља?“

  

Затражио је, како је рекао, прекид праксе, партијског и породичног запошљавања,
наводећи примере да има породица која остварују приходе и у српском и у косовском
систему и то са чак, како каже, и до 8 прихода.

  

„Захтевамо да се хитно реши социјални статус и социјална карта свих Срба који живе на
Косову и Метохији, да се укину двоструке, троструке и вишеструке плате појединаца у
корист оних који живе на Косову и Метохији и не раде нигде.

  

Поставио је такође и питање „Ко је убио Оливера Ивановића“.
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Осим захтева да се прекине са уцењивањем и притисцима у државним институцијама
против запослених, истакао је захтев да се прекине присила гласања по диктату.

  

Нагласио је да се овим протестом подржавају и остали протести у Србији којима народ
протестује против, истиче, урушавања државних институција, против гушења и цензуре
слобода мишљења и говора и контроле медија, против силе и репресије и траже
слободне изборе.

  

Пред сам почетак шетње, медијима се обратила и универзитетски професор Рада
Трајковић: Колона је кренула са поруком „Стоп диктатури“, „Слобода“ и „До победе“.

  

„И да се зна, Ибар није граница!“ – такође је била једна од порука. Улесници су носили
српске заставе, а на транспарентима, писало је „Србија без Косова, као човек без срца“,
„АВ не дели нас, ми смо овде и остајемо“ и „Ко је убио Оливера Ивановића“.

  

Протести #1од5милиона који се већ месецима одржавају у српским градовима, на
изненађење многих, прошле суботе, на мапу градова уписали су и Косовску Митровицу.
Ове вечери, иза транспарента „1 од 5 милиона“ шета се још 40 километара јужније – у
Грачаници. Захтеви учесника митровичке протестне шетње били су – да се открију
налогодавци и убице Оливера Ивановића, и да свако у Србији има право да слободно
мисли. Са грачаничких улица вечерас се упућују слични захтеви, али и употпуњени
питањем за српске званичнике – „Шта значи разграничење?“.
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  У овом тренутку почело је окупљање испред полицијске станице, у самом центруГрачанице. За сада је око десетак окупљених, међу којима је и организатор БраниславМарковић, као и организатори прошлонедељеног протеста у Косовској Митровици –Марко Јакшић и Дејан Недељковић. Видљив је и транспарент #1од5милиона Грачаница. Међу окупљенима је и неколико грађана из Гораждевца, а дошла је и универзитетскипрофесор Рада Трајковић. Такође, око десетак медијских екипа је већ дошло, а овепротесте прати и екипа КоССева, која се укључила и видео преносом уживо наФејсбуку.  Организатор грачаничког #1од5милиона, Бранислав Марковић, у време одржавањамитровичке шетње прошле суботе, видео објавом на друштеним мрежама и са натписом урукама „#1 од 5 милиона Косово и Метохија – Подршка Косовској Митровици“ послао јепоруку подршке. Охрабрен тадашњим реакцијама грађана, одлучио је да и Грачаницашета вечерас.  (Коссев)  
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