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Санда Рашковић Ивић: Брнабићкин експозе лишен било какве визије

  

„Експозе Ане Брнабић био је лишен било какве визије. Све време је причала о
дигитализацији, а сви знамо да пола Србије нема канализацију. Био је видљив
недостатак осећаја за реалност“, рекла је народна посланица Санда Рашковић Ивић.

  

  

„Ово је Влада која ће радити на поробљавању Србије од стране ММФ-а. Што би рекао
професор Небојша Катић – „Добродошли у будућност једне колоније“. Ово води Србију у
колонијалну будућност“, изјавила је она.

  

Рашковић Ивић је констатовала да у експозеу никаква пажња није посвећена социјалном
питању, селу, нити просвети и култури.

  

„Није било речи о медијским слободома, нити слободама уопште, што је једна јако лоша
порука. Ово ће бити Влада уништавања Србије, и зато глас за ову владу јесте глас за
уништење Србије“, закључила је Ивићева.

  

Ђорђе Вукадиновић: У форми „реформске реторике“ Брнабићка најавила
поскупљење струје и отпуштања у јавним предузећима
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Једино што је истинито у овом експозеу, јесте то да ће ово бити влада континуитета
владе Александра Вучића, дакле наставак погрешног курса. Имаћемо истог кормилара,
јер је ово нека врста драфта и варијације онога што је Александар Вучић преко пет сати
читао и излагао у Дому народне скупштине пре непуних годину дана.

  

Тај правац је лош, играчи са којима се тај правац спроводи су још и гори. Некада имате
добар правац, а лоше проводиоце те политике. Овде ће постојати складна хармонија
између лошег курса и лоших спроводника те политике.

  

Нова лица су неубедљива, а ова ресорна ротација министра Вулина и Ђорђевића је
напросто скандалозна.

  

Друга ствар која је тачна у експозеу, ако изузмемо мантре о модернизацији и
дигитализацији, јесте следеће: Када је реч о јавним предузећима, нама се најављује
наставак политике ММФ-а, односно „трансформације“ ових предузећа, а то у преводу
значи распродаја великих државних привредних ресурса.
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  Најављује се „тржишна цена електричне енергије и оптимализација броја запослених“,што у преводу значи поскупљење струје и смањење броја запослених.  Отпуштања и поскупљење цена, уз много реформске и европске реторике, то је оно штосмо већ имали и што ћемо и даље имати са новом владом госпође Брнабић.  Славиша Ристић: Брнабићкина Влада, као и Вучићева, нама Србима са КиМ нудиједино будућност у „Републици Косово“  Сви смо ми очекивали да ће ово бити Влада континуитета, то је мандатарка данас ипоновила. Тај континуитет посебно забрињава нас Србе са КиМ, јер тај континуитетзначи пут ка „независном Косову“, јер нама се као једина будућност и једина перспективануди живот у такозваном „независном Косову“.  О томе говоре, не само дела ове власти, него и сам овај програм у коме ниједномреченицом није речено да власт неће признати независност Косова.  У пар редова у којима се у експозеу помиње Косово, она каже: „Имајући у виду учешћепредседника Вучића у постизању свих досадашњих споразума, али и његова уставнаовлашћења, бићу слободна да се у највећој мери у тим пословима ослањам на њега“. Акото буде тако, биће, ми Срби са Косова не можемо ништа очекивати од ове Владе.  (НСПМ)  Цео снимак конференције можете погледати ОВДЕ.  
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https://www.youtube.com/watch?v=ii7Bt4etlQA

