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 Главни и одговорни уредник дневног листа Данас Драгољуб Петровић оцењује да
ситуација са коронавирусом у земљи измиче контроли, додајући да фасцинира потреба
државе да неке ствари прикрије, док, како каже, назива непријатељима и дефетистима
све оне који говоре о стању с првих линија, попут председника Синдиката лекара и
фармацеута Радета Панића. Потреба председника Вучића да од сваког ко има критику
на рачун власти направи непријатеља - то већ постаје потпуно дегутантно, истиче гост
Новог дана.

  

Петровић је, коментаришући односе Подгорица-Београд овог викенда, навео да су
потези били исхитрени и с једне и с друге стране, да је страна из Србије повукла
мирољубив потез што је, како оцењује, у сваком случају добро. Он примећује да је
повлачење протеривања амбасадора Црне Горе главна вест у готово свим штампаним
медијима. То јесте тема, али не за главни наслов, наглашава Петровић. Као по команди
се у неком делу штампе, са неког места, неке теме усмеравају, можда у смислу - немојте
да надувавате много корону, да не правимо панику, иако то није прављење панике, него
извештавање о ситуацији у земљи, каже уредник листа Данас. То се већ дешавало током
пандемије, нарочито у провладиним таблоидима, додаје.

  

Осврћући се на Вучићеве изјаве за време посете болници која се гради у Крушевцу,
каже да на основу њих испада да је једини кривац што су болнице током лета биле пуне
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- опозиција која је организовала демонстрације у јулу.

  

Петровић каже да се чини да ова ситуација измиче контроли, а наводи, цитирајући шалу
Воје Жанетића, да ће изгледа Србија бити једина земља где ће грађани изаћи на улице
да траже карантин. Немате ниједан круг људи које знате где бар неко није заражен
короном и ситуација је језива, додаје.

  

Чини ми се да држава сада тактизира, Вучић је синоћ спомињао неке црне фондове,
чини ми се да је заправо рекао да се држава испуцала одмах после 'прве победе над
короном', када је подељено разних видова помоћи фирмама, па су и грађани добили 100
евра, па изгледа да се држава исцрпила на неки начин тада, погрешно процењујући да
короне неће бити, оцењује Дража Петровић.

  

Подсетио је да је тада, кад је подељена помоћ грађанима од 100 евра, стручна јавност
упозоравала да је требало сачекати или то дати сегментима друштва који су били
најугроженији. Мислим да је држава некако у тој предизборној корона атмосфери
можда пожурила да подели што више тих помоћи, разним сегментима друштва, и сада је
дошла у ситуацију да мора да се хвата за неке црне фондове, што је Вучић причао у
Крушевцу, каже Петровић.

  

Наводи да га фасцинира "потреба државе да неке ствари прикрије и да људе који
говоре са лица места, односно из тих црвених зона ковд болница, попут Радета Панића,
па и не само њега", већ и осталих потписника Уједињених против ковида који су делом
људи на првим линијама "фронта" са короном, направи непријатељима.

  

Подсетио је да они говоре да су људи, на пример, у Новом Пазару смештени по
ходницима, да постоји недостатак смештајних јединица, да људе са слабијим симптомима
просто шаљу да се лече код куће, додајући и да слушамо приче како људи чекају сатима
испред ковид амбуланти. Имамо ситуацију да држава све оне који говоре тако, попут
Панића, проглашава неким непријатељима, издајницима, дефетистима који хоће да шире
сумњу, наводи Петровић.

  

Оценио је да имамо благи хаос што се тиче тренутног стања борбе против короне.
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Људи као Раде Панић показују додатну дозу храбрости, уз то што су на првој линији
борбе са короном, да кажу шта се дешава у нашим болницама и то није пријатно и можда
нас обесхрабри, али морамо да чујемо да ситуација није сјајна и бајна како нам
председник прича, каже Петровић.

  

"Потреба председника Вучића да од сваког ко има критику на рачун власти направи
непријатеља - то већ постаје потпуно дегутантно... Ја схватам да ви ратујете против
политичке опозиције - они хоће да дођу на власт, ви хоћете да останете власт... Али,
овде свако ко се појави, ако није партијски ангажован или политичар, а то су рецимо
новинари и лекари - он аутоматски постаје неки непријатељ и иде према њему нека
врсте освете. Знамо да је било случајева да су потписници петиције Уједињени против
ковида смењивани са позиција, и било је неколико десетина таквих случајева и да
постоји против њих одређена врста притиска на послу", истакао је уредник листа Данас.

  

Петровић напомиње да Панић у свом тексту (упућеном др Предрагу Кону) наводи да је
он од почетка пандемије желео да буде добровољац у тзв. црвеним зонама, али да му је
баш због тога што је председник Синдиката лекара и фармацеута то онемогућено - да
буде на првој линији да не би говорио каква је стварна ситуација "и са тим фамозним
респираторима које је председник набављао као 'шампион света у набављању
респиратора', па до свих осталих ствари". "И он пише о томе да нема вентилатора,
односно респиратора доста, да морају као у Италији, на лицу места, да одлучују кога да
ставе на респиратор а кога не, и то је просто застрашујуће. И председник уместо да
призна да постоје слабости система, он означава Радета Панића као непријатеља који,
ето, хоће председнику вероватно да ради о глави и он се уздржава да му одговори. То је
једна беспризорна ситуација за једног председника", наводи гост Н1.

  

  

Више вести о ковиду-19 и последицама пандемије у земљи и свету читајте на страници
Коронавирус.

  

Карикатуристе означавају као претходнике атентатора на председника
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Петровић је говорио и о томе да су посланици СНС у Скупштини махали прошле недеље
Кораксовим карикатурама као доказом да се спрема атентат. То је по зна који пут да се
карикатуре користе за тако нешто, додаје. Коркасова карикатура у којој Александар
Вучић сам себи црта мету, што је свима који знају шта је карикатура - знају и да је то
метафора, била је тема и током викенда на провладиним телевизијама, да је то готово
доказ да су карикатуристи претходница атентатора који вребају председника, наводи
Петровић.

  

Вучић и људи који га окружују имају потребу последњих шест година, прве две нису биле
тако драматичне, да глуме неку жртву, а председник себе гледа да пореди са Зораном
Ђиниђићем који је страдао због својих политичких идеја, оцењује гост Н1. Он наводи да
људи који то гледају у то и верују, оцењујући да се ради о једној злоупотреби власти и
испирању мозга људима, "посебно играјући се са том причом о атентату".

  

Стално имамо неке тензије да неко хоће да убије председника, од оружја нађеног у
Јајинцима, па преко ванредних емисија на Пинку на којима је то говорено - ја не знам која
је то сила у Србији која то жели, наводи Петровић, додајући да можда има лудака, али
да се увек испостави да су те приче биле претеране. Испоставила се на пример, наводи,
као нетачна информација министра Александра Вулина који је причао да је тог дана (кад
је нађено оружје у Јајинцима) деведесет припадника разних кланова виђано у близини
тог насеља.

  

"Верујем да увек у држави имате неке лудаке или групе лудака која жели некога да
убије. Такве нико никада не може подржати. Постоји оправдана сумња да је већина
прича о тим атентатима - политичка пропаганда. Ако мислите да (карикатуристе) Коракс
или Душан Петричић раде са неким кланом који планира да ликвидира неког
политичара, онда можемо да се смејемо или плачемо у којој држави живимо", навео је.

  

Упитан о предлогу Владе да се такса за РТС повећа са 255 динара на 299 динара, каже
да је јасно да јавни сервис мора да постоји у свакој држави, али такође јасно је, каже, да
јавни сервис мора да обавља своју функцију и да зна да ради у интересу у јавности, а
чини му се да то он не ради у свом информативном програму, за који је оценио да је
"сиромашан објективношћу". Подсетио је да је председник Вучић приликом доласка на
власт причао да неће никада увести претплату.

  

(Н1)
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