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Крагујевчанин који је носио „вешала” са „пензионером” на крају омче, на вечерашњем
протесту у Крагујевцу, је приведен, сазнаје портал Прессек.

  

Наиме, након што се протесна шетња завршила, према сведочењу очевидаца, њега су
пресрели полицајци у цивилу и „убацили” га у црвени пежо, а „инсталација са
пензионером” завршила је у гепеку.

  

  

Како портал Прессек сазнаје, реч је о 66. годишњем пензионеру С.С.,једном од
„првобораца” протеста деведесетих.

  

Он је на вечерашњем протесту био у првим редовима, а на инсталацији коју је носио
писало је „Опљачкани пензионер – Вучићу врћи паре, ил се бесим”, на фигури је писало
„Ја, пензионер”, а на дну инсталације „Смрт фашизму”.
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Грађански протести „1 од 5 милиона“ настављени су и вечерас, 9. фебруара, с
почетком у 18 часова, у више градова у Србији.

  Мештани Бољевца први пут су се вечерас окупили у Градском парку у центру града
како би исказали незадовољство актуелним стањем у овој општини на чијем челу се
налази Небојша Марјановић, преноси портал Глас Зајечара.

  

За разлику од осталих градова, у Бољевцу није организован протест у форми
организоване шетње, већ су се мештани само окупили у центру.

  

Окупљеним Бољевчанима обратио се Горан Милошевић, скуп је протекао у реду и миру.

  

„Лако је бити у Београду један од 100.000, или бити у Нишу у Новом Саду један од
10.000-15.000, али бити један од 50 је стварно велика храброст“, истакао је Милошевић.
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Подсећамо да је Агенција за борбу против корупције Србије 3. октобра прошле године
Небојши Марјановићу изрекла меру препоруке за разрешење са јавне функције
председник општине Бољевац, али се он и поред тога и даље налази на челу ове
општине.

  

Бела Црква: Две стотине грађана шетало улицама

  

У Белој Цркви данас је одржан други протест „1 од 5 милиона“ по реду.

  

Око две стотине грађана окупило се у градском парку, а након тога су организовали
протестну шетњу главном улицом, где су накратко блокирали и саобраћај.

  

„С обзиром на атмосферу страха и терора, граничи се са чудом да је у Белој Цркви
изашло 200 људи на улице“, рекао је новинар Стефан Цветковић.

  

Бивши првак Југославије у боксу Србислав Рашковић рекао је да се грађани на улицама
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у Србији боре за слободу и против фашизма.

  

Грађани су дували у пиштаљке, пуштали музику и носили заставе Србије и Војводине.

  

Следећи протест заказан је за суботу, 16. фебруар у 18 сати.

  

Трифуновић у Горњем Милановцу: Вучић неће отићи до пролећа

  

Око 500 грађана Горњег Милановца окупило се вечерас на протесту под паролом „Један
од пет милиона“, захтевајући оставку председника Србије Александра Вучића и локалне
власти.

  

Лидер Покрета слободних грађана Сергеј Трифуновић позвао је окупљене да буду
стрпљиви, јер председник државе неће отићи до пролећа, али да они морају да га терају
„и две године, само стрпљиво и полако“.
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„Питају ме – ко уместо њега, али ми се не боримо да дође Сергеј Трифуновић, Бил
Клинтон или неко трећи, ми се боримо да направимо систем у коме ће свако моћи да
буде председник, а да стручни људи воде систем да функционише савршено“, рекао је
Трифуновић.

  

Он је грађанима Горњег Милановца захвалио што су протест одложили за суботу, али их
је и замолио да то не раде „више никада и ни због кога, па ни због Сергеја
Трифуновића“.

  

„Ви сте народ и политичари морају да се прилагођавају вама, а не ви њима“, рекао је
Трифуновић грађанима објашњавајући зашто не треба да одлажу скупове.

  

Током говора Трифуновића је вербално напала једна жена, али је уследила само краћа
расправа и није било других инцидената.

  

Грађанима на протесту „Један од пет милиона“ у Горњем Милановцу обратио се и
милановачки писац Ђорђе Микетић.

  

Крагујевац: Протестанти носе макету вешала

  

Слободни медији, слободне институције, оно је што су Крагујевчани затражили окупивши
се по шести пут, на протесту „1 од 5 милиона“. Протест је и овога пута био масован као и
претходни, а добио је и новог вођу, наводи портал Прессек.

  

По већ устаљеној пракси грађани су се у 18 сати окупили на платоу испред Робне куће.
Одатле су у протесну шетњу кренули Улицом др Зорана Ђинђића, затим Улицом Николе
Пашића. Колона се затим Главном улицом успела до Саборне цркве, па до Ђачког трга,
где је шетаче најпре дочекала „песма бубњева, а онда и нумера „Добар дан”
крагујевачке групе Исток иза.
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  Пред Првом крагујевачком гимназијом окупљенима се кратко се обратио МиланШерифовић, један од  иницијатора и предводника крагујевачког протеста, обзнанившида ће протесте у граду на Лепеници убудуће предводити суграђанка АлександраКостић.  Затим је микрофон преузела новинарка Бојана Влајовић Савић, осврнувши се наситуацију у медијима у Србији, али и Крагујевцу.  – Важно је да поручимо да звиждук и негодовање које се сваке суботе чују, када колоназастане испред Радио телевизије Крагујевац, није упућен Радио телевизији Крагујевац.Звиждук је упућен онима који су уз подршку актулене власти од ње направилиаматерски медиј, рекла је Бојана Влајовић Савић.  Додала је, уз гласну подршку окпуљених, да ће Крагујевчани наставити да се боре заслободу медија.  Академик Душан Теодоровић поручио је да председник води рачуна само о 700.000плаћених партијских послушника.  – Ова држава је огрезла у криминал. Ивица Дачић „кофер“, Синиша Мали „Девичанскаострва“, то је земља у којој живимо. Произведен је велики број лажних диплома, залажне људе. Ми смо једина земља у којој министра здравља зову Доктор смрт, рекао јеТеодоровоћ.  У свом говору осврнуо се и на одлазак младих из земље, али и урушавање институција.  – Шетње које се одржавају у педесетак градова Србије треба да прерасту у марш заслободу. Морамо да будемо чврсти и храбри. Будућу Владу не сме да изабереАлександар Вучић на својим лажним преварантским изборима већ народ Србије,закључио је на крају свог обраћања.  Протести у Крагујевцу протекли су без инцидената, а наредни су заказани за суботу, 16.фебруар.  Прокупље: Стотина грађана на новом протесту против „диктатуре“  Највећи број незадовољних Прокупчана од како се организују протести у овом граду,окупио се вечерас на Тргу топличких јунака, извештава портал Јужне вести.  Они су потом прошетали до зграде Општине, где су још једном на врата Градске кућеокачили захтеве упућене локалној власти, у којима траже оставку посланика ДаркаЛакетића, смену пензионера и „доживотних“ већника из Градског већа, бесплатанпревоз за ученике и пензионере и престанак партијског запошљавања.

  Окупљенима се обратила професорке Медицинске школе Емилије Николић која јеактивно учествовала на протестима 2000.године, али се касније није бавила политиком.  Сама чињеница да смо поново овде показује да смо негде дебело оманули. Да нисмопосле оног октобра ствар урадили како треба, да смо дозволили да поново завлада оволудило. За мене је ово поправни и овога пута ствар морамо урадити како треба – реклаје професорка Николић.  Морамо бити срећни што су и у нашем граду зов слободе, бунт народа против узурпаторасвега у овој лепој, а тужној Србији, све огољенији. Вучић и његови сатрапи показују свевећи страх, а самим тим ће почети и све већа репресија. Власт продубљује поделе, алинарод ће на крају победити – додала је Николић.  Позвала је своје колеге професоре, интелектуалце, докторе, као и раднике и сељаке, даизађу наредног викенда како би „сви заједно отерали овај накарадни режим”.  Фукара на власти је много мање од пристојних, културних и васпитаних људи, само суони много боље организовани и од њихове самовоље се морамо одбранити. Кад годмалакшемо, изгубимо наду, треба само помислити да, ако Бог даје њима снаге да намраде све ово, да ће нама дати 5 пута висе снаге да се одбранимо од њих – поручили суорганизатори.  Након говора, више стотина Прокупчана је уз звуке пиштаљки, труба и музике саразгласа прошетало пешачком улицом, позивајући грађане да им се придруже уз повике“изађите напоље”, “Вучићу бедниче нећемо сендвиче” и АВ, АВ”.  Током одржавања скуп било је видно присуство униформисаних полицајаца, али и ониху цивилу, који су само надгледали скуп који је и вечерас као и предходних суботапротекао без икаквих инцидената.  Пирот: Без промене изборног система неће нам бити боље  Повицима „Вучићу лопове“ уз звук пиштаљки, Пироћанци су и ове суботе незадовољнистањем у држави изашли у протестну шетњу централном пешачком зоном. Окупљени сунезадовољни и што, како кажу, код већине суграђана преовладава страх, те се непридружују протесту, пишу Јужне вести.  
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  Својом верзијом протеста “1 од 5 милиона”, са главном паролом “Да останемо у Србији”,неколико десетина Пироћанаца која се организовала преко друштвених мрежа, позвалаје на промену изборног и политичког система.  Док се не промени изборни систем, неће нам бити боље. Онај ко се залаже за то, имаћеи мој глас – поручио је један од Пироћанаца.  Као пример да земља не иде у правом правцу он наводи то што је једна њиховасуграђанка напустила посао медицинске сестре и отишла у Бугарску да ради у локалукоји продаје роштиљ.  То је право огледало наше земље и система – додаје.  Окупљени на вечерашњем протесту разочарани су Пироћанцима који им се непридружују јер „имају страх да не остану без радног места“.  Позивају суграђане дапревазиђу страх.  Запослени у фабрици Тигар Тyрес, у којој ради велики број наших суграђана или ујавном сектору не смеју да изађу на протесте. А шта ће бити ако француски Мишелинодлучи да пресели фабрику негде другде, да ли ће тада протестовати – питају сеорганизатори.  Без говорника и организованог разгласа, Пироћанци ће и даље наставити да протестујуи шетају против власти Александра Вучића. Кажу да их то уједињује, али да би волелида им се придружи већи број људи, а пре свега младих, којих на протесту најмање и има.  Јагодина: Одржан други  протест „1 од 5 милиона“  Око 500 грађана Јагодине учествовало је вечерас на другом протесту „Један од петмилиона“.  Грађанима су се у центру града обратили Андријета Крстић из Јагодине и ДејанМилошевић, један од организатора протеста у Куршумлији.

  Говорници су поновили захтеве које се односе на власт у Србији, очување Косова иМетохије и слободу медија. Затим су окупљени прошетали градским улицама.  Десету суботу за редом, јубиларни протест „Један од пет милиона“ у Београду почео јеокупљањем незадовољних грађана на платоу испред Филозофског факултета, апротестна шетња одржава се и на територији Косова и Метохије, у Грачаници.  (Агенције)  
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