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Опозициони лидери подржавају протесте због висине цене горива и демантују оптужбе
власти да они стоје иза незадовољних грађана који већ неколико дана блокирају
саобраћај на путевима у Србији, пише Данас.

  

И власт и опозиција, свако из својих разлога, покушавају да протест искористе за своје
циљеве, опозиција за боље позиционирање против власти, а власт за јачи притисак на
опозицију и грађане.

  

  

Власт, судећи по најновијим изјавама министара, не разуме концепт грађанске
непослушности која подразумева и свесно неповиновање правилима. Министри својим
изјавама да се блокадом саобраћаја угрожава безбедност и слобода кретања, те да ће
полиција убудуће писати казне због заустављања возила, показују висок степен
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неразумевања суштине грађанског бунта. Власт као да покушава да спонтане протесте
уоквири у законски протест који мора да има организаторе и најављено место
окупљања. Ту је став владајућих структура да би министар финансија преговарао о
захтевима, али нема с ким јер нема организатора, а организатори су у ствари према
виђењу представника институција, лидери опозиције.

  

Лазовић: Акцизе немају никакву логику

  

Радомир Лазовић из Иницијативе Не да(ви)мо Београд констатује да је цена горива
несумњиво велика, као и незадовољство грађана. Према његовим речима, она је
директно део и цене хлеба и цене свих других намирница и генерално утиче на лоше
услове живота свих нас.

  

– Удео акциза у укупној цени горива нема ни еколошку нити развојну логику. Власт жели
да високим акцизама за гориво, којима директно извлачи новац из џепова грађана,
покрије рупе у буџету које настају због изостанка економских резултата наше земље.
Али нас можда и више занима где иде и за шта се користи новац од високих акциза.
Држава и градови скоро ништа од тог новца не улажу у развој других видова
саобраћаја. И тротоари и улице се распадају, бициклистичке траке су неупотребљиве,
јавни превоз је на издисају – указује Лазовић.

  

Коментаришући оптужбе председника државе да иза протеста стоји опозиција, он каже
да „тај човек нема никакву одговорност према изреченим ставовима и врло често је
директно ухваћен у лажи“.

  

– Уколико одлучимо да коментаришемо изјаве Александра Вучића, ми пристајемо да оне
имају неке везе са реалношћу, а то је танак терен. Његова иступања служе једино
дезавуисању јавности и релативизацији незадовољства грађана – закључује Лазовић.

  

Лутовац: Власт да се бави смањивањем акциза, а не организаторима протеста

  

Понашање државе критикује и Зоран Лутовац, председник ДС. Он за Данас каже да
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власт треба да реагује смањењем акцизе.

  

– Грађани су на улицама због непримерено високих цена горива и власти би требало да
реагују смањењем акциза, а не да се баве тим ко стоји иза протеста – кратак је Лутовац.

  

Обрадовић: Власт изненадило што грађани кажу „доста“

  

Бошко Обрадовић, лидер Двери, за Данас каже да су грађани одлучили да кажу –
доста, и то је изненадило ову власт.

  

– Изненадило их је што постоје људи које не могу да контролишу и који исказују своје
незадовољство. Зато су њихове реакције тако оштре, али и помало смешне. Час говоре
да је опозиција „шака јада“, а час да је организовала протесте широм Србије, који трају
већ четврти дан, па испада да је опозиција ипак велика и јака. Час говоре да протестује
само мањина, а час своје грађане огорчено називају политичким лудацима. Натписима у
режимским медијима покушавају да створе забуну код оних који оправдано протестују.
Надам се да им то неће успети, јер овај протест нико није организовао. Он је израз
незадовољства грађана, а ми га као опозиција подржавамо – наводи Обрадовић.

  

Јовановић: Председник и премијерка једини одговорни за блокаду Србије

  

Никола Јовановић, потпредседник Народне странке, сматра да су председник државе и
председница владе једини одговорни за то што је блокирана Србија.

  

– Прво, сулудо је да држава сав акценат ставља на друмски транспорт и укидање 800
километара пруга, а да акциза на гориво буде највиша у региону. Друго, каква је то
власт која се инати са сопственим народом? Држава може да олакша беду људима, али
неће. То је тај сулуди инат. Народна странка није организовала ове протесте, али има
разумевања за њих и биће увек на страни народа – каже он за наш лист.
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Пешић: Овај протест не може да доведе до промена

  

Социолошкиња Весна Пешић за Данас каже да се у овом случају ради о грађанском
протесту баш на једну конкретну ствар – подизање цена горива које је у Србији већ било
најскупље у региону. „Колико је мени познато, до ове акције је дошло иницијативом која
је кружила на друштвеним мрежама. Она је успела да се реализује, јер су грађани
заиста погођени новим растом цена бензина, посебно дизела који се широко користи.
Свако за себе је изговорио оно „аха“, заиста не можемо да плаћамо још скупљи бензин.
Заправо, грађани траже да ово поскупљење иде на рачун високих акциза које пуне
буџет, а не грађана. Послата је порука влади да не може да се хвали суфицитом, а да и
даље високим порезима оптерећује грађане“, сматра Пешић.

  

Како додаје, друга је ствар реакција власти која протест грађана назива „улицом“,
уместо да прими поруку и да о њој озбиљно размисли и грађанима одговори. „Реакција
Вучића је очекивана. Он не подноси ни сам појам грађанина, односно људе који мисле и
нешто хоће у јавном животу. Сваљује и овај протест на опозицију, јер тек њу уопште не
подноси. И ову прилику користи да је дотуче простачким вређањем. Што је данас у свету
реткост, у Србији имамо екстремно простог и неотесаног председника који опозиционе
лидере назива „лоповима који хоће само да се домогну касе“. И сада, поводом раста
цена бензина, грађанима добацује зашто се „не пењу на бандере да протестују што је
струја у Србији најјефтинија у Европи“. То је простачка замена теме, али и претња: има
да вам повећам цене струје па ћете да видите свога бога. А ништа не можете“, закључује
она.

  

Пешић не верује да овај „неорганизовани грађански протест може да прерасте у нешто
крупније и доведе до промена“.

  

„Он сам по себи показује да грађани користе најједноставније механизме да изразе своје
мишљење и интересе. Баш то што није протест није организован доказује недостатак
политичких средстава да се грађани искажу“, закључује Весна Пешић.

  

(Данас)
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