
Ђорђе Вукадиновић: Протести уздрмали Вучића и покварили му славље; Свако давање речи опозиционом посланику се представља као акт велике милости, добре воље и доброчинства – али би бојкот одговарао само власти
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Народни посланик и политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић сматра да су протести
студената и грађана у кризи и да замиру, али да су и поред тога одиграли битну улогу, а
то је да су уздрмали самопоуздање власти и покварили славље Александра Вучића.

  

  

Вукадиновић је гостујући у Новом дану рекао да подржава протесте, али да они замиру
и да се број демонстраната са неколоко хиљада смањио на неколико стотина.

  

"Мислим да није била превише мудра одлука да се протест форсира током пранизка, али
то не значи да они неће да букну поново", рекао јеВукадиновић гостујући у Новом дану
на Н1.

  

Према његовом мишљењу, протести су одиграли битну улогу - уздрмали самопоуздање
власти и покварили славље Александра Вучића. Изјаве премијера и изабраног
председника да су протести славље демократије, гост Новог дана оцењује као велики и
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вешту демагогију.

  

Свака реплика или давање речи посланику се представља као акт велике милости,
добре воље и доброчинства

  

Један од захтева протеста је смена председнице Народне скупштине, Маје Гојковић, а
ту иницијативу покренули су и посланици у парламенту. Гојковић је најавила да ће
заказати посебну седницу на којој ће се расправљати о њеној смени, а Вукадиновић
каже да је то сада тактизирање и мала демонстрација силе и да се оно што је логично,
нормално или обавезно представи као добра воља.

  

"Свака реплика или давање речи посланику се представља као велики акт милости,
добре воље и доброчинства председавајућег Скупштине", истиче Вукадиновић и додаје
да је очекивао да ће се у парламенту после протест "глумити мало већа толеранција"
него што је јуче током првог заседања показано.

  

Он оцењује да инцијатива за смену Маје Гојковић нема блиставу перспективу, али
истиче да је битна и сама расправа јер у скупштинским преносима и поред одузимања
речи и искључивања микрофона доминира, како каже, слика бахатости и ароганције
власти.

  

Упитан како ће изгледати седница о смени Гојковић, Вукадиновић каже да ће бити
расправе и да ће личити на ситуацију када је премијер представљао експозе, док ће
посланици већине више бранити Вучића, а мање Мају Гојковић.

  

Вукадиновић сматра да власт на покушава да на мала врата укине преносе
маргинализујући парламент и представљајући посланике као групу лезилебовића који се
свађају и троше новац грађана.

  

"Бојкот парламента одговарао би Вучићу"
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Бојан Пајтић дао је оставку на место народног посланика у знак подршке студентима и
поручио да би останак у парламенту значио давање легитимитета актуелној власти.

  

Вукадиновић каже да разуме одлуку Бојана Пајтића, за коју каже да је лични потез и
додаје да не жели да му се говори шта он треба да ради.

  

"Он није ушао у ту Скупштину од када је смењен са места председника Демократске
странке. Или није хтео да се суочи са коментарима владајуће већине, или новим
руководством ДС. Мислим да је његово мишљење погрешно. Ови избори су показали да
Србија нису друштвене мреже, Србија није Твитер и не можете да рачунате на
политички успех на основу тога", објашњава гост Новог дана.

  

Вукадиновић истиче да би у случају да опозиција бојкотује рад Скупштине
најзадовољнији био Вучић, док би реакција светске јавности, на коју се рачуна, изостала.

  

"Не даје се легитимитет Вучићу, већ се учествује у раду највишег тела које је темељ
парламентарне демократије. Они што заговарају излазак из парламента шраве се да не
виде да се нико у свету не би превише потресао ако опозиција изађе. Опозиција у Црној
Гори је више од годину дана бојкотовала парламент па се нико није потресао и ускратио
подршку Милу Ђукановићу. Чак и у Албанији где опозиција бојкотује, ЕУ позива да се
врати у парламент. Запад се неће потрести. Или знају каква је природа власти у Србији
или не желе да знају", објашњава Вукадиновић.

  

Додаје да раду у скупштинској сали поред Марјана Ристичевића и других посланика није
нешто што би пожелео себи или некоме кога воли, али да се за узврат добијају
микрофон и говорница. Каже да то није много, али да у ситуацији "медијске тортуре"
није ни мало.

  

На аргумент за бојкот скупштине, да би то показало ко је права а ко лажна опозиција,
Вукадиновић одговара да то виде и новинари и грађани, а и посланици међу собом.

  

У ванпарламентарним групама један део усијаних глава виде ту корист за протесте.
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"То се видело и у кампањи, то се видело и у парламенту. Постоје странке које глуме
конструктивну опозицију, а то су СРС, ЛСВ, ЛДП и оно што је остало од ДСС. Чедомир
Јовановић је најискренији у томе и једини каже да је конструктивна опозиција и због
тога плаћа политички цех", каже Вукадиновић.

  

Додаје да се однос према правој и лажној опозицији види и када Александар Вучић дође
у парламент и начин на који се обраћа "пожељној конструктивној опозицији".

  

"РЕМ смоквин лист за медијску торутуру"

  

Ђорђе Вукадиновић један је од 23 посланика који су затражили смену чланова РЕМ-а,
што је био још један захтев учесника „Протеста против диктатуре“. Он каже да је тај
захтев потписао са посебним задовољством и додао да је на свакој седници Одбора за
културу постављао питање РЕМ-а.

  

(Н1)

  

 Снимак емисије погледајте овде
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http://rs.n1info.com/a243336/Vesti/Vesti/Djordje-Vukadinovic-u-Novom-danu.html

