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Социолог Јово Бакић оценио је да је ћутање екстремно десничарских организација на
улазак Српске листе у косовску владу Рамуша Харадинаја најбољи показатељ њихове
повезаности са властима, односно са Српском напредном странком.

  

  

Бакић је за Војвођански истраживачко-аналитички центар ВОИЦЕ рекао да везе СНС-а
са крајње десничарским организацијама датирају још из времена када су Томислав
Николић и Александар Вучић били у Српској радикалној странци и оценио да екстремни
десничари играју улогу "корисних идиота".

  

"То су корисни идиоти који, кад им кажеш да некога нападну - они ће напасти, а ако им
забраниш да некога нападну - они тога неће нападати. То показују све параде поноса до
сада: када је Александар Вучић био у опозицији, онда су те групе дивљале, малтене смо
имали у Београду опсадно стање. Кад је дошао на власт, те групе мирују, ови људи
најнормалније шетају", навео је Бакић.

  

 1 / 2



Јово Бакић: Екстремни десничари играју улогу "корисних идиота" и заправо су Вучићеви питбулови на повоцу
уторак, 12 септембар 2017 19:01

Он је казао да се на тај начин ствара "зла крв" у друштву и оценио да су екстремни
десничари "заправо питбулови на повоцу, које газда пушта кад му треба".

  

Према његовим речима, СНС припаднике тих организација "пушта са повоца" како би
скренули пажњу јавности са тешких питања, па онда екстремни десничари нападају
"омиљене жртвене јарце, попут припадника ЛГБТ организација или других невладиних
организација".

  

"Метод је скренути пажњу јавности са онога што је урађено, на пример у овом случају са
коалиције са Харадинајем, на тобожње издајнике српског народа, оне који продају
српске националне интересе, који су Сорошеви плаћеници… То је једна матрица која
није уопште нова, то је матрица коју је користио и режим Слободана Милошевића", казао
је Бакић.

  

Он је оценио да су нови напади екстремних десничара врло изгледни јер треба пред
напредњачким бирачким телом "забашурити" оно што је направљено.

  

"За нас остале њих није ни брига, зна се да за њих не гласамо. Али националисти који за
њих гласају и који мисле да су се то само радикали пресвукли, за њих треба правити
представе како су они и даље принципијелни, како нису урадили оно што су урадили",
оценио је Бакић.

  

(Бета)
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