
Борис Тадић у "Утиску недеље": Вучић је присвојио кризу и не пушта стручне људе да говоре
недеља, 22 март 2020 19:43

 Некадашњи председник Србије Борис Тадић изјавио је да је у време епидемије важно
"развијати солидарност, а не емитовати хистерију и драмску љубав из врха државе".

  

  

Тадић је у "Утиску недеље" на телевији Нова С рекао да је од неодговорне поруке да се
иде у шопинг у Милано и да је корона обичан грип, за седам дана дошло до порука
панике, док је у међувремену владајућа странка почела кампању и скупила 50.000
потписа при чему грађани нису држали дистанцу од два метра.

  
  

Од неодговорне поруке да се иде у шопинг у Милано и да је корона обичан грип, за 7
дана се дошло до порука панике, док је у међувремену владајућа странка скупила 50.000
потписа при чему грађани нису држали дистанцу од два метра

    

"Шеф државе је затим присвојио кризу и не пушта струку, него он говори о свему,
пример од суботе је да су на конференцији за медије трећину времена говорили лекари,
а две трећине он који нема реална знања о медицини", рекао је Тадић и додао да је сада
потребна комуникација између струке и грађана.

  

Тадић је оценио да неки политичари користе кризу да протуре матрицу изборне
кампање, па са изјава "волимо вас" прелазе на набавку опреме, па на бруто друштвени
производ, преко бројања мртвих, док је неко други био на власти па све до бесмислених
поређења са Америком и изјава да ће Србије прва изаћи из кризе.
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"Сад није време за самохвалу, не треба емотивно реаговати, а врх власти грађанима са
екрана прети. Председник са једне стране прети да ће увести карантин од 24 сата, док
истовремено изиграва жртву и позива да га ухапсе и стрељају" и каже како је он "храбар
и донеће одлуку која многе може да угрози", рекао је Тадић.

  

Тадић је поновио да је јавност исмевала и критиковала једног "конкретног лекара јер је
био неодговоран", а да сви остали лекари имају пуну подршку јавности.

  

(Бета)
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