
Дарко Митровић: За СНС је кампања од када су дошли на власт, нисам сигуран да сви који кажу да не подржавају Вучића заиста то и мисле
недеља, 14 јануар 2018 11:29

 Говорећи о случају "тетке Александра Вулина", радијски новинар и водитељ Дарко
Митровић оценио је у Новом дану да нећемо сазнати хоће ли бити решења тог случаја и
подсетио да су недавно ослобођени Кертес и Ивковић. Каже да имамо исте људе, да се
читава екипа вратила, као и да поново имамо деведесете, али неке деведесете на
стероидима.

  

  Коментаришући предстојеће београдске изборе, Митровић је у Новом дану рекао да
сваке године имамо изборе и "бацање пара на ту тоталну глупост", као и да није сигуран
да ли баш сви који кажу да не подржавају владајућу странку заиста то и мисле.   

"Мислим да је заблуда да су они људи који не излазе на изборе сигуран глас опозицији.
Народ је уплашен, воле на друштвеним мрежама да буду на страни опозиције, али када
изађу на изборе, питање је шта заокружују", сматра Митровић.

  

Истиче да је владајућа странка у кампањи од када је дошла на власт.

  

"Они не престају са кампањом, а то је мени лично застрашујуће и то нисмо никада видели
на овим просторима. Од свега направе циркус, погледајте гард на шта нам личи, то је
један вашар, све је циркус, ово је шоу програм. Они су то толико довели до савршенства,
да мислим да нико не може да им приђе", сматра он.

  

"Очекујем да буде још јаче, још брже, још боље"
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Додаје да му сметају избори, јер "сваке године одлази велики новац на изборе, на јелке
од 83.000 евра, а и даље имамо бескућнике и гладне". Каже да је то, док је овакво
стање, бахатост.

  

Осврнуо се и на листу СНС за београдске изборе.

  

"Председник Вучић је носилац листе својим именом и презименом, што је по мени један
нонсенс и чини ми се да је противуставно. То је доказ да није председник свих грађана,
него једног дела, јер ако се ставио на једну страну, шта да се очекује друго", каже гост
Новог дана.

  

Говорећи о кампањи, каже да мисли да ће бити занимљива широким народним масама.

  

"Очекујем да буде још јаче, још брже, још боље", каже он.

  

Додаје да ће о кандидату СНС за градоначелника одлучити председник Вучић, да ће то
бити онај кога он постави, као и да "није битно име".

  

"Политичари треба да се плаше јавног мњења, а овде је обрнуто"

  

Сматра да народ више није заинтересован за причу о политици.

  

"Политичари треба да се плаше јавног мњења, а овде је обрнуто, овде се јавно мњење
плаши политичара, а то није нормално", каже Митровић.

  

Каже да је став власти да "ко год мисли другачије, он је непријатељ ове државе" и
додаје да он није непријатељ, као и да воли ову државу.
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"Гледао сам једну госпођу јутрос, прича о порасту насиља над женама и ничим изазвана
каже да подржава СНС и да ће им помоћи шта год треба, једноставно је постало тако,
ко год нешто прича мора да помене њега", каже гост Новог дана.

  

Каже да се страх увукао у кости и да је то "председник врло добро урадио".

  

Коментаришући наслов из Блица, да Србија има 351 милионера, каже да му је то
невероватно.

  

"Није ми јасно, радим три, четири посла, а не могу да одем у Буљарице на море, тако да
ми је ово невероватно", каже Митровић.

  

(Н1)
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