Студенти и радници поручили:
“Заједно смо најјачи”
Београд, 12.04.2017. – На јуче одржаном деветом протесту
младих у Београду који је започео пред зградом Владе Србије у
Немањиној улици, студенти и радници поручили да су уједињени
најјачи и да не желе да се савијају пред белосветским олошем.
Окупљени, међу којима има највише младих људи, али и старијих
грађана и људи са децом, носили су државне заставе,
транспаренте “Немој се бунити, немој гласати”, “Укључи ТВ све
је у реду”, “Сви смо ми ИМТ”, “Радници уз вас смо”, “И ваздух
сте приватизовали”, “Нико не сме бити гладан и без дома”,
“Народ гладује, елита се радује”, “Вучићу Шредеру”, а
представници синдиката Слога транспарент “Радник није роб”.
Окупљени су уз бучне звуке пиштаљки све време узвикивали
“Студенти, радници – заједно смо најјачи”.
Чланови УСС Слога у знак подршке слободним и независним
медијима делили су окупљенима примерак дневног листа “Данас”.
На почетку, демонстрантима су се испред зграде Владе
придружили и радници фабрике ИМТ са Новог Београда, која је од
2015. године у стечају. Они су више пута протестовали испред
Владе тражећи неисплаћене зараде и покретање производње. На
протесту је већа група студената Хемијског факултета младих у
белим мантилима.
У име студената на скупу је током обраћања речено да су се
студенти први пут солидарисали са радницима, за које кажу да
живе у очајним условима. Представници студената кажу и да није
само проблем у Александру Вучићу, већ и у систему који га је
изродио.
Председник синдиката Слога Жељко Веселиновић

рекао је у

обраћању учесницима протеста да Србија не жели да буде земља у
којој радници носе пелене за 200 евра.
“Многе моје колеге не долазе овде јер су државни плаћенички
синдикати. Млади су на улицама јер не желе да живе у Србији у
којој радници носе пелене за 200 евра”, рекао је Веселиновић и
захвалио се студентима на подршци, посебно на борби за себе и
своје родитеље.
Он је казао да је срамота што данас на скупу нема родитеља
ових младих људи.
“У србији се деца боре за родитеље,за своје бабе и деде, а они
гласају за Вучића. Родитељи седе кући и не излазе на изборе.
То је срамота!”.
Окупљенима се обратио и Владица Томашевић, радник и активиста
синдиката Слога који је добио отказ у крушевачком Трајалу
због, како је раније речено да је отпуштен јер се
супротстављао директору и позивао раднике Трајала и Крушевца
да подрже протест младих у том граду.
Након скупа испред Владе, демонстранти су кренули у протестну
шетњу Немањином улицом до Трга Славија, а потом Београдском до
Правног факултета. Током шетње челник Слоге је дао изјаву за
ТВ Дојче веле (DW) која је емитована уживо.
Код зграде РТС-а, председник “Слоге” Жељко Веселиновић
подсетио је да је на тај дан пре 18. година убијен новинар
Славко Ћурувија и позвао окупљене да му се минутом ћутања ода
почаст.

Колона је након РТС-а кренула ка Скупштини где је око 21 сат
протест завршен, без инцидената и уз најаву новог окупљања
повицима “Сутра у 18.00”.
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