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Протест „Један од пет милиона“ у Београду почео је нешто после 18 сати, а окупљенима
се обратио се писац Марко Видојковић који је рекао да грађани Србије данас живе у
кошмару у коме су „таоци Александра Вучића“.

  

Најављена је била и Сања Пилиповић, мајка једног од учесника прошлонедељног
протеста, који је био приведен због ношења вешала, али се није појавила, већ само
послала поздраве преко организатора, који су закључили да је њен син пуштен зато што
је она најављена на протесту.

  

Протестна поворка прошла је улицама Васином, Македонском, Светогорском и
Таковском до зграде Радио-телевизије Србије (РТС) где је планиран перформанс, а
потом наставити улицама Кнеза Милоша и Краља Милана до Теразија.

  

Међу окупљенима су се опет појавила вешала, која се, уместо омче, завршавају цветом
висибабе, као карикирање реаговања и осуда у јавности поруке коју представљају
вешала са протеста прошле суботе.
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  Марко Видојковић: Вучић је кренуо да угуши Србију која се упалила, покушава даје гаси бензином, иде около и објашњава како је све супер  Видојковић је, као једини говорник, рекао да је Правни факултет, који је и сам завршио,„легло невероватних олоша" и "легло криминала", који је изнедрио много анти-хероја, акако каже и „најбољег студента у историји те установе", председника АлександраВучића.  „Кренуо је најбољи студент Правног около да угуши Србију која се упалила. Покушава даје гаси бензином. Покушава да иде около и објашњава како је све супер. Он који јепрекршио не знам колико чланова Устава", рекао је Видојковић.

  Каже да је у Аранђеловцу чуо да ће на Сретење председник Србије доћи у тај град, ипозвао Аранђеловчане да се, ако виде да долази, скупе и "покажу шта мисле о њему".  „Немојте да се опуштамо као после 5. октобра", поручио је Видојковић.  „Тек кад он падне, ми почињемо. Научили смо да ако неко с… избије, морамо да изађемона улицу. Ако треба да живим кошмар, супер је што га живим са вама, мојом браћом исестрама, слободним грађанима Србије“, казао је Видојковић.    Реално, мање него прошле суботе (када је био један од три најпосећенија протеста).Пролазили 27-28 минута. Али је то и даље - најмање! - десет пута више од (највиших)режимских процена  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) February 9, 2019    Он је казао да постоје и часни правници и адвокати који су подржали протесте у Србијии позвао их да „када прође Вучићева хипноза“ попишу кривична дела „које је ова баграучинила, да сваки динар буде враћен а да се нико од њих више не бави политиком“.  „Нисам фан вешала већ затвора и друштвено корисног рада за све који су кршилизакон“, рекао је Видојковић.  

  Он је оценио да је „феноменално“ што су како је рекао, различите политичке опцијезаједно у борби против режима Александра Вучића.  "Опозицији народ поручује - само вас гледамо"  "Добио сам апел од народа Србије, а пропо договара с народом који спрема опозиција.Ја мислим да је супер што смо сви заједно, мислим да је феноменално што су толикоразличите политичке опције заједно, овде је целокупна политичка понуда коју ћемоимати кад се изборимо за слободу. Та политичка понуда има задатак да напише уговор снародом, али народ ме је обавестио - овај уговор мора да се поштује, тако да, како некаднеко рече - само вас гледамо. Упознао сам целу опозицију, лагао бих кад бих рекао да суто сјајни типови, али мислим да су довољно талентовани и паметни да овај пут неће дазезну, тако да - дајемо им шансу, ако зезну, улица је опет наша", закључио је Видојковић.
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  Окупљени су после обраћања Видојковића, кренули у протестну шетњу централнимградским улицама. На челу колоне је велики транспарент „Један од пет милиона“ а назачељу посланик Двери Срђан Ного носи пластична импровизована вешала.   Окупљени су прошли Светогорском улицом, а потом су у Таковској улици, испред зградеРТС-а позвали запослене са јавног сервиса да им се придруже у шетњи, где су изалепили налепнице са натписом "Изађите на улице", а није изостала ни бакљада.Колона је застала и код зграде Председништва, где су окупљени затражили оставкупредседника Србије. На вратима Владе Србије залепили су налепнице "1од5 милиона", аиспред зграде одржана је и бакљада.
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   Студенти Факултета политичких наука, Факултета организационих наука,Саобраћајног и Фармацеутског факултета, Електротехничког факултета, Високешколе електротехнике и рачунарства и Правног факултета су под паролом"Будите(се) студенти #Један од пет милиона", организовано су дошетали напротест од студентског дома "4. април" на Вождовцу.  Одређен број професора неколико факултета Универзитета у Београду, културнихрадника и адвоката такође је упутило подршку грађанима који протестују.
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  Први протест против насиља под називом "Стоп крвавим кошуљама" одржан је уКрушевцу 30. новембра 2018. године због напада на једног од оснивача Савеза заСрбију, лидера Левице Србије Борка Стефановића и још двојицу активиста у том граду.Од 8. децембра протести се организују сваке суботе у Београду.

  Захтеви су се из суботе у суботу допуњавали, па је од РТС-а затражено да протестимапосвети пет минута у својим информативним програмима, једнако извештавање о свимполитичким опцијама на јавном медијском сервису али је тражено и да се пронађупочиниоци и налогодавци убиства председника Грађанске иницијативе СДП ОливераИвановића.  Потом је затражена оставка министра унутрашњих послова Србије НебојшеСтефановића и генералног директора РТС-а Драгана Бујошевића и уредникаИнформативног програма Небојше Љ. Стефановића.  Упућен је позив на договор и захтев опозицији да изнесе конкретан план грађанима штаће учинити да промене систем у Србији и у којој ће грађани бирати сервис грађана, а невласт.  Протести се четвртком, петком и суботом одржавају се и у другим већим градовима уСрбији, међу којима су Ниш, Нови Сад, Крагујевац, Чачак, Смедерево, Неготин, Шабац,Трстеник, Крушевац, Врање, Суботица, Панчево, Ужице, Горњи Милановац...  Мајка малолетника ухапшеног због вешала говори вечерас на протесту "Један одпет милиона"  Мајка малолетног Николе Пилиповића, Сања Пилиповић, обратиће се грађанима надесетом протесту „Један од пет милиона“ у суботу у Београду у 18 сати на Платоуиспред Филозофског факултета.   
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  Њен син је ухапшен и одређен му је притвор јер се сумњичи за кривично дело расна идруга дискриминација пошто је на прошлом протесту 2. фебруара носио макету вешала. Уз њу ће своју поруку окупљенима упутити и писац Марко Видојковић. Као и обично,после обраћања говорника креће се у шетњу са Платоа и Васине, па Македонском,Светогорском, Таковском са задржавањем код зграде РТС, затим улицом КнезаМилоша, Краља Милана до Теразија.  И студенти се по други пут организовано придружују протесту. Студенти Факултетаполитичких наука, Факултета организационих наука, Саобраћајног факултета,Фармацеутског факултета, Електротехничког факултета и Више школе електротехникеи рачунарства почињу свој протест у 15 часова испред студентског дома 4. април подслоганом „Будите (се) студенти – 1 од 5 милиона!“  Затим ће се њихова колона на Славији, око 17 часова, спојити са колоном студенатаПравног факултета, а потом наставити ка Теразијама. Једна колона студената и грађанаса Новог Београда ће кренути од Сава центра и придружити се протестима.  (Агенције)  
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