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 Карикатуриста Душан Петричић комантаришући годину за нама признаје да му је
некада проблем како да избегне премијера Александра Вучића у својим карикатурама.
Како каже, он је доминантан у нашим животима и меша се у све у њима. Инспирацију за
нову карикатуру види у формирању Помоћне полиције.

  

  Петричић каже да смо дошли до ситуације која постаје неподношљива, а да је 2016.
година била припремна за све оно што ће се догодити у 2017. години, а почело је са
пресудом НИН-у и формирањем такозване Помоћне полиције.   

"Шта је следеће? Помоћно школство, судство, министарство спољних послова? Хоћемо
ли уводити помоћне институције пошто срушимо старе? Нико, на челу са Александром
Вучићем, не труди се да учврсти постојеће институције, него нам на мала врата за Нову
годину и Божић уводе помоћне“, каже Петричић.

  

За пресуду НИН-у по тужби министра унутрашњих полсова Небојше Стефановића каже
да је лакрдија и смејурија, а "они који су све то закували праве нас луди на један
директан начин". Међутим, Петричић истиче да је добро да ствари као што је та пресуда
почну огољено и отворено да се све чешће дешавају не би ли се грађани запитали шта се
то догађа у Србији.

  

"Доведете свог судију и кажете му како треба да пресуди. Ладно и безобразно праве
мајмуне од целе нације", оштар је Петричић.
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НИН је тужен због насловне стране на којој је уз фотографију министра Стефановића
стајао наслов "Главни фантом из Савамале", а гост Новог дана каже да "доктор
Стефановић није једини фантом, има важнији фантом од њега".

  

  

На опаску да је НИН управо због такве изјаве тужен, Петричић каже: "Нек ме тужи,
ствар је много и компликованија и једноставнија".

  

"Ја сам са својих 70 година научио да доносим закључке на основу онога што чујем и
видим да је неко изговорио. И нема потребе да ме неко прави мајмуном да то што је
изговорио не значи тачно то... Ова власт је власт у недостатку доказа. Док год буду
имали своје судије и пресуђивали овако како пресуђују нико неће моћи ништа да им
докаже. А на грађанима је да закључе да ли је потребан неки додатни доказ поред оног
што виде својим очима.", објашњава карикатуриста.

  

За оптимистичне наслове из штампе Петричић каже да је на читаоцима да ли ће им
поверовати и додаје да ће им бити лепо ако поверују.

  

"Српски народ је научио да преживљава. Ствари ће се овако одвијати док просечним
грађанима буде важније да ли ће на три дана остати без бензина, кафе или шећера.
Нико међу просечним грађанима се не брине да ли ће ова држава у наредних 50 година
имати судство или школство. Постоји она народна која каже да крчаг иде на воду док се
не разбије, а крчаг мора да се разбије", истиче Петричић.

 2 / 4



Душан Петричић: Није лако избећи Вучића на карикатурама - он је доминантан у нашим животима и у све се меша
недеља, 08 јануар 2017 16:30

  

Када је у питању улазак Србије у Европску унију, Петричић каже да је прича о отварању
и затврању поглавља и блокади из Хрватске "замајавање јавности" да би се избегла
суштина.

  

"Суштина целе приче, која од почетка није тачно постављена, је да је Србији неопходна
Европа да научи како се неке ствари раде одговорно. Мислим да морамо да имамо свест
да је једина шанса овог народа и државе пут ка Европи. Да почне да нас учи основној
школи како се перу зуби и везују пертле", сликовито објашњава карикатуриста.

  

За неколико месеци у Србији ће бити одржани председнички, а могуће и парламентарни
избори. Гост Новог дана каже да ће кампања бити инспиративна, али да су његова
очекивања мрачна и песимистична.

  

Додаје да би гласао за Сашу Јанковића као председничког кандидата, јер се у
досадашњем раду показао као коректан и одговоран човек. „Мислим да би уз подршку
опозиционих странака могао да се озбиљно пласира, када би сви стали уз њега. Бојим се
да се то неће догодити“, каже Петричић.
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  Председница Скупштине Србије Маја Гојковић рекла је да су псовке и перформансиполитика опозиционих партија, а Петричић каже да је истина супротна од тога – да супсовке и перформанси политика владајуће странке.  "Они су увели то простачко понашање у парламент. А то је један од начина како севладајућа странка понаша. Ви им кажете да лажу, а они кажу: 'Не ви лажете'. Тако сепонашају деца. Имамо очи и имамо уши. Опозицији гасе микрофон и ускраћују право дабуду посланици и да се у парламенту боре за свој став", истиче Петричић.  (Н1)  

 4 / 4


