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 Уредница часописа "Нова економија" Биљана Степановић изјавила је да је Влада Србије
коју је јуче изгласао "једностраначки парламент" онаква какву је Вучић могао да направи
и да он мисли да су ти људи око њега одлични. "То је његов систем вредности и када би
му некада и синуло на памет да постоје компетентнији људи од Александра Вулина, ти
људи не би хтели да дођу у Владу", каже Степановић.

  

Она оцењује да и два писма из Европског парламента која ће бити упућена Србији
доказују да је и ЕУ схватила да је овакво стање демократије неодрживо.

  

У питању је формализација нечега што знамо још од избора, рекла је Степановић
коментаришући за Н1 формирање нове владе и додала да би, да постоји опозиција у
Скупштини, могла да каже највећи део ствари које је јуче изрекао посланик Шаип
Камбери из албанске странке Уједињена долина.

  

"Он је скресао и истресао све што је имао да каже и највећи део тих ствари стоји", каже
Степановић и додаје да је друга ствар то што Ана Брнабић и посланици нису разумели
Камберијеве поруке.
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Поводом писања листа "Данас" да ће Европски парламент послати два писма Ивици
Дачићу и да у њима стоји да је неопходно да што пре буде настављен дијалог власти и
опозиције о изборним условима, Степановић каже да је и ЕУ видела да ово нема
никаквог смисла, као и да не може да хвали режим који је после 30 година укинуо
вишестраначки систем.

  

Због тога је једино решење да ЕУ пошаље људе и "да неко Вучића примора и потера уза
зид" да почне дијалог са опозицијом.

  

"Данас" је, наиме објавио да је прво писмо од председника ЕП, а друго од Одбора за
стабилизацију и придруживање и да у њима траже и да Ивица Дачић буде главни
преговарач са опозицијом, позивајући се на његове вештине.

  

"Не знам колико у ЕП и ЕУ имају снаге да утичу на овдашњи режим да седну за сто",
рекла је Степановић подсећајући да Србија ове године није отворила ниједно поглавље,
а да је право питање колико поглавља је затворено и да ли смо уопште на европском
путу или нисмо.

  

Степановић сматра да је ЕУ схватила шта се дешава у Србији, али да је питање шта ће
моћи да учини.

  

Истиче и да је ова опозиција, ванпарламентарна, превише рачунала на ЕУ али да очекује
да ће до помака доћи, јер ако треба да буде дијалога не може се без опозиције ништа
променити.

  

"Мени је ово знак да Европа види шта се догађа и да ако пошаљу ова писма да је стање
неодрживо - половина Србије је ван система и нема представнике у парламенту, не
постоји могућност елементарне демократије", рекла је Степановић.

  

Оценила је и да за њу ова влада, унапред орочена на 18 месеци а не на четири године,
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представља "владу чувара столице" до следећих избора.

  

Она је оценила и да је тиме што је орочио Владу, Вучић прекршио Устава Србије, по коме
се парламент и влада бирају на четири године.

  

"Сваког божијег дана кршите устав који сте дужни као председник да штитите - то је
лоша порука", оценила је Степановић.

  

Истакла је да је у Србији таква атмосфера да "ви кад нешто проговорите морате да буде
спремни да због тога доживите одмазду" и критике у обраћањима председника.

  

"Ја конкретно нисам прозивана али зато ме прегледа Комисија за спречавање прања
новца да ли финансирам тероризам. То је нека врста освете за оно што говорите", рекла
је Степановић и додала да не зна шта се дешава са извештајем те комисије, али да ће,
ако не буде доказана оптужба против ње, поднети кривичну пријаву зато што је
малтретирана.

  

(Н1)
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