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 Власт је одговорна за све јаче тензије у друштву, сматра Биљана Степановић,
директорка Бизнис инфо групе и главна и одговорна уредница Нове економије. Ово је
последњи час да се владајућа гарнитура заустави у производњи тих тензија, јер, како
каже, ситуација постаје веома озбиљна.

  "Немам шта да се сажем или не, то су основне ствари, увек је власт та која одређује тон
свега што се дешава у друштву. Мени се чини да ово сада већ постаје доста опасно, да је
последњи час ако би власт била у стању да се заустави. Ја због тога свуда апелујем на
Александра Вучића да схвати да њему и његовој номенклатури није у интересу, да
просто мора да се заустави", казала је Степановић у Новом дану на питање да ли је
власт одговорна за нарастајуће тензије.   

Она је оценила да Вучић откад је дошао на власт "интензивно ради на подизању тензија
и поделама".

  

  

"Сад смо дошли у ситуацију, видели смо испред РТС-а, да неки људи неће да пусте
девојку која пролази да прође. Ко су људи који у сред државе и главног града Београда
некоме не дају да прође улицом, а притом ништа не говоре, једноставно, не дају. Ко је тај
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ко је те људе ту довео", упитала је Степановић.

  

Лидер СНС-а, додаје, није храбар човек.

  

"Ако нисте храбар човек, а ја мислим да Вучић није храбар човек, ово је израз његовог
страха. Јер, не видим ниједан други разлог због којег ви, који сте председник грађана
Србије, не разговарате са три студенткиње које имају право да вас нешто питају. То
Вучић, међутим, не може да уради, нити да схвати, зашто би то било потребно", каже
гошћа Н1.

  

На питање да ли је Вучић у онаквој ситуацији могао да се појави испред РТС-а,
Степановић каже: "Сада у овим тензијама, када је довео те своје људе, када се са друге
стране налазили неки други, а између кордон полиције, то је већ запаљива атмосфера и
може да доведе до инцидента. Али ја говорим зашто је он до тога довео, да људи чекају
испред РТС-а, зашто у овој држави нема дијалога, зашто он води дијалог са самим
собом, зашто виче на неког новинара који је успео да му постави неко питање".

  

То, каже, није здрава атмосфера у друштву.

  

"И не иде на боље, ово је одраз неке панике власти. Који су то притисци, унутрашњи и
спољни који се на њу врше, ја не знам, али је последњи час да се тензије спусте. Када
људи имају проблем, морају да разговарају. Сада ни нема простора за разговор, то је оно
што је најгоре", нагласила је Степановић.

  

Она наводи да лидеру Двери Бошку Обрадовићу није било место испред РТС-а.

  

"Неко други ће да каже - шта ће Обрадовић тамо? Сматрам да ни њему није место тамо.
Обрадовић би морао да буде у студију, зашто на улици да пресрећемо председника. Сад
више неће ни да најављује на којој телевизији ће гостовати. То уопште није реално и није
нормално. Како смо дошли до ситуације да ви председника државе ловите испред
телевизија да вам одговори на нека питања", каже Степановић.
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Друштво се срозава на најнижу границу

  

Ситуација поделе у друштву се, додаје, пресликала на медије. Непознате особе поново
су синоћ бациле летке у двориште телевизије Н1, док је трајала емисија Прессинг у којој
је гост био Аљбин Курти.

  

"Прво је неко морао те плакате да штампа, да припреми, то дакле није афективни чин, то
је неко смислио. А смислила га је памет која све ове подлости, смицалице ради,
спуштање целог јавног живота на најнижу могућу границу", навела је.

  

Коментаришући гостовање Куртија, Степановић каже да је то човек с којим ће ова власт
морати да преговара.

  

"Пажљиво сам слушала Куртија и не могу да замислим дијалог и договор између њега и
Вучића. Вучић заиста постаје анахрон, а оно што је Курти рекао - код нас барем може да
победи опозиција, а код вас не, што је заиста и истина. По мени, њих двојица су сукоб
светова, то су различити светови. Ником није необично да разговарају Таћи и Вучић, али
из овога што сам видела у интервјуу и наступа Куртија, ја не видим да ће ту бити помака.
Нисам сигуртан како ће ту ствар да иде. Јер, ако планирате да с неким разговарате, ви
кажете - ајмо да разговарамо. Ако овако дочекујете неког ко ће да буде премијер
Косова, с ким морате да разговарате, а ви замерате телевизији која с њим то ради, како
ћете то ви да разговарате", изјавила је Степановић.

  

О предизборној кампањи и о томе како ће она да изгледа у медијима, уредница Нове
економије каже: "Изгледаће страшно, да ће људи да погасе телевизоре....Морамо да
имамо канал на којем ћемо видети шта се дешава, попут Н1...Медији са националном
фреквенцијом су главна полуга за медијску манипулацију ове власти. Када би се та
полуга отворила, што се никада неће десити за време ове власти, јер је темељ на коме
почива, ја мислим да би људима у Србији пукло пред очима и доживели би прави шок".

  

У кампањи ће се јавни простор "затровати", каже.
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"Током кампање ће, бојим се, бити још горе, да ће бити толико прљаво да не можемо ни
да замислимо, да ће се јавни простор затровати толико. Учешће на неким изборима нема
никавог смисла, под овим условима то и неће бити избори", сматра Степановић. "А
видимо шта се већ дешава, дођемо до тога да човек не може да прође кроз Таковску
улицу", додала је.

  

Шешељ као Јуткин "привезак"

  

Коментаришући појављивање лидера радикала Војислава Шешеља на суђењу Милутину
Јеличићу Јутки у Крушевцу, гошћа Н1 каже да то није ништа чудно, јер су "исти".

  

"Шешељ се ту уклапа. Од човека који је у Хагу осуђен за ратне злоцине, он је дошао до
неке карикатуре, која тражи неку пажњу, и он је мени сад природан привезак једном
Јутки, они су исто - овај који спопада жене, због кога је морало да се изместу суђење,
нормално је да му само фали Шешељ, да се промовише", каже Степановић.

  

Наглашава и да се Шешељ лажно представио као правни заступник Јутке, јер он то није.

  

Степановић мисли и да СНс и СРС нису у "тихој коалицији", већ напротив.

  

"Нису они у тихој коалицији, јер председник Србије на скупштини странке направи
лапсус, да је он радикал...Дакле, нису у коалицији, али то је то, то је тај поглед на свет,
тај хабитус, то је тај вредносни систем с којима ја и људи из мог окружења немамо ама
баш ништа заједничко", додала је.

  

На питање да ли таква сарадња штети напредњацима, Степановић каже да не штети,
јер се они обраћају свом бирачком телу.
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Гошћа Новог дана каже и да државу треба да воде учени људи ако друштво хоће да
просперира.

  

"Вама је гост и амбасадор Француцке. У Француској су сви председници државе
углавном завршили престижу школу Сциенцес По или неку еквивалентну. Зашто је то
важно? Па важно је да интелектуална елита води државу, не могу људи са дна каце,
неки Бечић, Бабић или какви све 'вулини', да не набрајам даље, неког ћу неправедно да
изоставим, не могу ти људи да воде држави, ако ће друштво да просперира-. Ако је
воде, онда је друштво у ситуацији у којој се налазимо. Нека се то зове елитизам, али то
мора да буде. Државу морају да воде најпаметнији, највреднији, најчаснији људи који
знају куд су пошли, а не да су ту само због власти и да цело друштво воде буквално на
дно, што се сада нама дешава", нагласила је Степановић.

  

Она сматра и да ДС треба да се уједини.

  

"Ја заступам тезу да нема демократске државе без јаке ДС. Никад нисам била члан, ни
симпатизер те странке, нити сам увек гласала за њих, али заступам тезу да треба да се
уједини. Лутовац јесте један умерен, паметан човек, али шта је наш проблем - ово
друштво је до те мере затровано да ми тражимо сензацију, ми сад таквог мирног човека
нисмо у стању да прихватимо. Он дође на РТС, они пошаљу неког да говори преко њега,
нема елементарних услова за дијалог", каже Степановић.

  

Лутовац је, каже, смирио тензије и страсти.

  

"Мислим да је у ДС-у место и Зорану Живковићу, да имамо једну јаку ДС, јер без ње
нема демократске Србије", навела је.

  

О афери Крушик, гошћа Н1 каже да је свима јасно шта се тамо дешава.

  

"Ја мислим да ће овакве ствари тек да искачу, да се појаве неки папири, са различитих
места компромитујућа документа. За сад гледано, власт нема одговор на аферу Крушик.
Институције су у хибернацији, односно ради се на њиховом уништењу", изјавила је
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Степановић.

  

Додаје и да министра Небојша Стефановић, чији је отац умешан у трговину оружјем,
нема адекватан одговор на питања о тој афери.

  

"Ја се у оружје не разумем, али се у трговину помало разумем. Ако из Крушика узмете
нешто испод цене, па продате коме већ продате и зарадите кајмак, а за то време Крушик
пропада, СДПР пропада, па то је два и два, не морате да будете неку стручњак. И гле
чуда, као посредник се налази отац министра полиције, он ту не би смео да се нађе због
сукоба интереса. То су ноторне ствари, а ми смо дошли до тога да расправљамо о томе,
као о докторату Синише Малог. Сутра ћемо да расправљамо који је датум данас",
закључила је гошћа Н1.

  

(Н1)
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