
Ивица Младеновић: Именовање Ане Брнабић "класичан" потез  Александра Вучића, намерно изазове вештачку кризу, а онда се појављује као спасилац
понедељак, 19 јун 2017 10:50

 Уредник српског издања часописа "Le Monde Diplomatque" Ивица Младеновић изјавио је
да именовање Ане Брнабић за мандатарку за састав нове Владе и њен избор за
премијерку неће ништа променити у односима у држави нити на међународном пољу.
Ово је потез да се међународној заједници представи да су мањинска права у Србији
боља него што она јесу.

  Гостујући у Новом дану на Н1, Младеновић је рекао да је именовање Брнабић
"класичан" потез председника Александра Вучића. "То је класична технологија
владавине Вучића, где се намерно изазива нека вештачка криза, а онда он појављује као
спасилац", каже Младеновић.

  

"Уколико гледамо формално, њено именовање није нешто што је подржано од грађана,
она је наметнута од Вучића и представљаће маскоту. ЕУ ће свакако поздравити њено
именовање, али никаквих посебних утицаја то неће имати на међународном плану",
казао је Младеновић.

  

Додаје да ће актуелна политика наставити да "води земљу дубље у капитализам, што ће
довести до слабљења права радника, још већег сиромаштва, у корист богаташа", а да ће
на крају "Ана Брнабић бити нападана због свих лоших економских последица".
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Младеновић је изјавио и да отварање нових поглавља 7 и 29, која су најављена за сутра,
неће битније приближити Србију Европској унији.

  

"За сада не постоји концензус о примању нових чланица у ЕУ и отварање нових
поглавља је прича за унутрашњу употребу. ЕУ мора да се консолидује и одлучи у којој
форми ће настави да егзистира. До тог момента Србија неће бити део ЕУ", рекао је
Младеновић и додао да Србија свакако треба да настави реформе, независно од ЕУ,
али да му актуелна политичка елита "не даје наду да ће те реформе бити спроведене".

  

Макронов покрет нема легитимитет

  

Говорећи о недељним изборима у Француској, Младеновић каже да га резултати нису
изненадили.

  

"Било је очекивано да ће Макрон добити толику подршку. Међутим, ситуација по њега
није нимало ружичаста. Наиме, Макронов покрет је добио најмању подршку од свих
парламентарних избора у овом веку".

  

Он објашњава да је нормално да излазност на председничким изборима буде 80-85
посто, а на парламентарним око 60 посто. Јучерашња излазност од око 42 посто показује
да, како је рекао, Макронов покрет нема легитимитет, како се то приказује у медијима.

  

Младеновић каже да је неизвесно шта ће се даље дешавати. "Према последњим
резулатима, његов покрет имаће 302 посланика. Ситација није једноставна и победа није
јака", оцењује Младеновић.

  

Он каже да ће Макрон покушати да у наредном периоду имплементира Закон о раду,
који је Франсоа Оланд покушао да прогура у изворној форми, али није успео, а да ће као
једну од првих одлука укинути ванредно стање, које је било донето након терористичких
напада у Француској.
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О преговорима о Брегзиту, који почињу данас, Младеновић каже да је ситуација
"компликована".

  

"Тереза Меј је између осталог и због тога расписала ванредне парламентарне изборе,
како би добила већи легитимитет за Брегзит. Она тај легитимитет није добила. Изгледа
да ће се преговарати по систему: без договора је најбољи договор", оценио је
Младеновић.

  

Он сматра да ће преговори о изласку из ЕУ наставити да се одуговлаче и да ће
највероватније поново бити избора.

  

(Н1)
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