
Данас: Прво гушење протеста па испуњавање захтева - Вучић наложио министрима да се зауставе блокаде, а Брнабић покренула неформални процес у Влади за смањење акциза на гориво
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Премијерка Ана Брнабић покренула је, за сада, неформални процес и мере за смањење
акциза на гориво, сазнаје Данас  из извора блиских Влади Србије.

  

  

Истовремено, председник Србије је наложио министру иностраних послова да примени,
како кажу Данасови саговорници, благу репресију да спречи протесте грађана и
заустави блокаде путева.

  

– Државни челници одлучили су да се пре смањења акциза употребе законом
предвиђене мере из области закона о саобраћају и да на тај, суштински нерепресиван
начин, покушају да спрече протесте грађана. Донета је одлука да то регулише
саобраћајна полиција, да се не прекорачују границе и да се у критичнијим ситуацијама не
реагује онако како би се могло – применама силе. Такав начин је усвојен како се не би
повећавало незадовољство међу грађанима, који изражавају бунт због цене горива –
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прича Данасу извор близак Влади Србије.

  

Како оцењују саговорници Данаса из дипломатских извора, који прате развој догађаја,
извесно је да поједини представници опозиције, пре свега, оне десно оријентисане,
протесте покушавају да искористе за своје циљеве. Ту се у цео контекст, према речима
саговорника, уводи заправо онај део опозиционог блока који је на неки начин повезан и
заступа руске интересе у Србији, од странке Вука Јеремића и Бошка Обрадовића, до
сателита оличених у различитим десничарским организацијама.

  

– Имајући у виду да Александар Вучић није први избор руске администрације у Србији,
дипломатска заједница из ЕУ благо је забринута због уочених трагова повезаности
деснице и њихових сателита са руским интересима. Полази се од извесности да њима
одговара нестабилност и прилике у којима се на било који начин урушава какав такав
проевропски концепт власти, поготово у околностима ишчекивања решења за Косова.
Рокови у којима би Вучић то требало да учини су врло кратки, стога челници ЕУ
покушавају да помогну да се уклоне реметилачки фактори. Такође, овај проблем они,
ипак, посматрају као унутрашњи проблем Србије, тако да избегавају директно мешање, и
цео случај посматрају са стране, уз опрез да се не укључе други спољни фактори који би
могли да поремете остваривање циља у вези са решењем косовског питања,
изазивањем већих друштвених неприлика – истичу саговорници Данаса.
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  Начин на који саговорници листа виде покушаје председника државе да реши овајпроблем састоји се у препознавању истог обрасца за више различитих, односно сличнихслучајева. Вучићев однос према друштвеним проблемима и бунтом грађана увек је уснажној релацији, тврде они, са утиском које оставља на јавно мњење, односно бирачкотело. Проблеме, тврде они, никако јавно не повезује са сопственом одговорношћу,односно реалним животом који је у несразмери са оним што обећава и што грађаниочекују да испуни.  – Тако да се показује један модел понашања, када је реч о томе на који решавапроблеме, а то је да најпре за узрок таргетира своје политичке опоненте а потом излазиса решењем које не доводи у везу са реалним узроком – закључују саговорници листа.  ( Данас )  
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