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 Карикатуриста Душан Петричић каже да не очекује да ће се држава одужити на прави
начин медицинским радницима који су понели највећи терет у току епидемије
коронавируса, јер је понашање власти, како каже, озбиљна лакрдија. Наглашава да већ
годинама учествујемо у имитацији живота, да су све институције само једна врста
имитације, а тако оцењује и предстојеће изборе - као имитацију избора.

  Председник Србије Александар Вучић састао се у петак са медицинским радницима и
обећао је да ће се држава одужити здравству.   

"Наравно да је то манипулација, као и све остало. То како се држава одужује било којој
струци, то нам је познато. Све је то део игре у којој учествујемо", казао је Петричић у
Новом дану.

  

Ових дана је све више манифестација на којим се означава победа власти над вирусом.
Петричић оцењује да би требало бити обазрив кад су те ствари у питању.

  

 "Те приче о победама, ја бих био мало обазрив. Ствари које су нам наметнуте од државе
и власти у време полицијског часа, ја сам се придржавао здравог разума и логике, да се
треба чувати у оваквим ситуацијама, не дао ми Бог да сам се ослонио на оно како ће ми
власт рећи да треба да се понашам све ово време, јер је јасно је да је од увођења
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ванредног стања до завршетка све било натегнуто и измишљено. На нама је и сада да
задржимо одређену дозу озбиљности у односу на опасност, која по мени, сасвим сигурно
још није прошла", изјавио је Петричић.

  

Како је рекао, сви смо сведоци шта се дешавало од почетка епидемије и као се власт
понашала.

  

"Добар део нас зна како су ствари од првог дана текле, од онога циркуса на почетку,
оне конференције за новинаре, па изненадног увођења полицијског часа, па после два
месеца изненадног укидања. Све је то озбиљна лакрдија. Ако се говори о победи над
вирудом, не верујем да је ова власт било шта урадила и да може да им се да кредит у
победи над вирусом. Може да им се да кредит за победу нам пензионерима, за
слуђивање народа, али не и за победу над вирусом", рекао је саговорник Н1.

  

Додаје да власт није утицала на победу над вирусом, а то, каже, показују бројке.

  

"Овако смешна и лакрдијска власт не може никако да озбиљно утиче на победу над
вирусом. Ако погледамо број оболелих и умрлих на Балкану уопште, није ми јасно како је
мањи у односу на друге земље у свету. Факат је да смо релативно добро прошли у
односу на неке земље у свету, али смо јако лоше прошли, изразито лоше у нашем
окружењу", каже Петричић.

  

И поред вербалног залагања државе, здравственим радницима су касниле плате, а не
зна се ни шта је са обећаним повећањем од 10 одсто.

  

"Чим дођемо на ниво бројки, јасно се види да се ради о очигледним преварама. Пратим
као и сваки грађанин шта се догађа, имамо и ову ситуацију са ових прљавих 100 евра,
наших пара, које су нам уделили. Тако читам и ово с лекарима и њиховим платама.
Иритирајуће је да је у последња два месеца, медицинско особље било најистуренији део
друштва, и ако у таквој драматичној ситуацији ова држава није успела да им јасно и
поштено испуни обећање, не знам у којој би могла", упитао је Петричић.
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РЕМ неће теретити власника Пинка Жељка Митровића за промовисање озонирања на
телевизији с националном фреквенцијом.

  

"Све што се око нас догађа, све је то део истог наратива којег гледамо и живимо у
последњих девет година. Ово што ми данас живимо зове се имитација живота. Имамо
ситуацију у којој су све институције имитација, институција председника државе је
имитација, РЕМ је имитација, парламент је имитација. Тако су и избори само једна
имитација, а на жалост, и бирачи који ће у њима учествовати су такође једна велика
имитација", нагласио је Петричић.

  

Основни циљ је да се изађе из те имитације, каже.

  

"Али то није ни близу, није на видику, али не сумњам да ће се и то једног дана десити",
уверен је карикатуриста.

  

 Он је нагласио да су сатиричари и карикатуристи у оваквој ситуацији "ратни
профитери".

  

"Ја сам закључио да су сатиричари и карикатуристи ратни профитери у овој ситуацији.
Ја се жестоко борим против лажне власти, али понекад седнем у тренуцима
усамљености и помислим зашто ја то радим, када се ова ситуација и теме дају саме од
себе. Јако бих волео да немам ниједну озбиљну идеју за карикатуру, па да се посветим
раду за децу, чиме се такође бавим целог живота. Верујте, то је у овим тренуцима
велико олакшање, када се неколико сати дневно посветим темама за децу", каже гост
Н1.

  

Али и образовање је, каже, жртва политике.

  

"Све што се догађа, кочнице су одавно покидане и побацане, у свим областима.
Најтужније је што се то односи и на децу, држава је дигла руке од озбиљног васпитања
деце. У овом рушењу институција, рушење васпитања је најтеже, има најтеже
последице. Чини ми се да ће се економија релативно брзо средити, парламент ће се
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средити, али деца која се овако образују, бојим се да неће имати ту привилегију да стану
на здраву грану, потребно нам је 50 до 100 година да дођемо на озбиљан ниво у
образовању на којем смо били пре 30, 40 година", казао је Петричић.

  

На питање зашто образовање и здравство зависе од тога ко је власти, а не би требало
да буде тако, Петричић каже: "На много нивоа је ово друштво прешло црвену линију. Не
може се рећи да се политика дебело не меша у свакодневне животе грађана, и то је
уобичајено, иако није баш сасвим нормално. Али ми грађани учествујемо у томе. Ја сам
убеђен да постоји веома видљива црвена линија која се никада не прелази, сад смо је
прешли, унели смо ту полтику и тамо где јој нема места, где је није било. А грађански део
друштва је потпуно занемео, седи у неком буџаку, прави се да га нико не види, чека да
ово прође, а очекује да ће неко други то да реши. Неће, без његовог учешћа, док се тај
један образовани слој не призове памети и не изађе из мрака у коме седи покривених
очију и ушију".

  

Бојкот и рушење опозиције

  

Говорећи о бојкоту избора, Петричић каже да спада у оне који су заговорници бојкота
од самог почетка.

  

"Нисам ни необразован ни глуп па да верујем да се нормална држава гради бојкотима,
јасно је да није тако, али се и овде ради о манипулацији. Од кад се појавила идеја
бојкота, многи раде на томе да уруше ситуацију да се бојкот одржи. Велика је имитација
и код неких на опозиционој страни, имитација неке политичке борбе. Али, ми девет
година имамо власт која ништа не ради него руши опозицију. Једини озбиљан аргумент
њен је да не постоји нико други ко би могао да је замени, ништа друго за народ ова
власт није урадила. Рушење и каљање угледа опозиције, и то врло професионално и
добро раде на том рушењу", каже Петричић.

  

Додаје и да "нико не може да каже да је опозиција добра и организована", али...

  

"Ја не кажем да се најкривља, не сналази се добро, али како да се снађете ако вас од
јутра до мрака провлаче кроз живо блато. Мислим даје опозиција заслужила критику, да
је крајње време да се она уозбиљи, то се још није десило, али желим да верујем да ће се

 4 / 5



Душан Петричић: Ово што ми данас живимо зове се имитација живота, власт успешна једино у рушењу опозиције
субота, 23 мај 2020 11:10

то једног дана догодити", закључио је Петричић.

  

(Н1)
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