Tinerii se mobilizează pe reţele de socializare pentru a continua protestele
Joi, 05 Noiembrie 2015 07:52 -

După ce în seara zilei de marţi, 3 noiembrie, peste 30.000 de bucureşteni au ieşit în stradă şi
alte câteva mii de oameni din Braşov, Cluj, Sibiu, Brăila le-au urmat exemplul, tinerii se
mobilizează din nou. Bloggerul Mihai Ţăranu originar din Baia Mare şi cunoscut drept Zmenta, a
lansat un nou manifest pe o reţea de socializare.
„TĂCEREA UCIDE. Proteste în toată
țară, miercuri, de la ora 19.00: Nu plecăm până nu plecați!

Victor PONTA a DEMISIONAT, dar CITIȚI vă rog cu atenție:

Majoritatea parlamentară (care aparține PSD) propune un nou guvern. Am scăpat de Ponta,
vine cine? Dragnea? Sau vreți oamenii lui Klaus Iohannis (care sunt tot la fel)?
În seara aceasta IEȘIM ÎN STRADĂ în TOATĂ ȚARA, de la 19:00 în fața PREFECTURILOR!
După clipul de aseară am primit mesaje din partea multor oameni politici și vă spun, le e frică
de noi, de puterea tinerilor din stradă!
Poate că cer prea mult, dar soluția stârpirii cancerului din conducere este un GUVERN și un
PARLAMENT NOU! Altfel, nu am rezolvat nimic. Vin alți corupți la conducere și NU MAI VREM
ASTA. Acum e MOMENTUL SCHIMBĂRII!
Dragi tineri, ne VEDEM ÎN STRADĂ! JOS CLASA POLITICĂ! JOS GUVERNUL, JOS
PARLAMENTUL! JOS HOȚIA!”, a postat Zmenta. Postarea lui a acumulat rapid mii de aprecieri
şi a fost distribuită de mii de utilizatori ai Internetului.

Iniţiativa vloggerului băimărean a fost preluată şi de tineri din alte oraşe ale ţării astfel încât
mobilizări pentru proteste au fost făcute aproape în toate oraşele din ţară. Rămâne de văzut cîţi
dintre cei care şi-au manifestat susţinerea vor şi ieşi în stradă cu adevărat.
Vă reamintim că în urma tragediei din Clubul Colectiv din Capitală, peste 30.000 de
bucureşteni au protestat în seara zilei de marţi, 3 noiembrie. Consecinţa protestului lor a fost
demisia premierului Ponta şi a Guvernului.
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