
Јово Бакић: Сада мало јуре они нас, па ћемо онда ми њих, али кључна ствар ће да се деси када снаге реда схвате да не штите државу, него мафијаше који су отели државу
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 Као што сам недавно рекао доћи ће време када ћемо тих неколико лупежа који су
опљачкали земљу јурити по улицама.

  

Тога ће свакако  бити. Сада мало јуре они нас, па ћемо онда ми њих, али кључна ствар
ће да се деси када снаге реда схвате да не штите државу, него мафијаше који су отели
државу. Када то схвате, онда ће дани ове мафије бити одбројани. Чувари реда још нису
то схватили, они извршавају свој задатак и у председнику СНС виде и председника
државе, што он формално и јесте, али кључно је то што је он припадник једне мафијашке
организације. Не може се знати када ће све то десити, али се са великом вероватноћом
може предвидети да ће се једном то десити – каже за Данас социолог Јово Бакић и
додаје да је нагомилана негативна енергија у грађанима и она тек почиње да се празни.

  

Бакић каже да је Вучић изузетно иритантна природа и човек који нема сасвим контролу
над самим собом, а има контролу над државом и као такав је изузетно опасан.

  

Објашњавајући шта је то покренуло грађане да се окупе испред Скупштине, саговорник
Данаса каже да је Вучић једноставно изнервирао људе оним интервјуом на РТС када су
изашли и студенти, а прекјучерашњим обраћањем само је повећао бес, који је појачан
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изразитом анксиозношћу коју грађани осећају усред короне.

  

„Увођење новог полицијског часа у Београду најавио је човек који је прогласио победу
над короном и расписао изборе, а онда су му на предизборним скуповима, на
утакмицама, на другим масовним приредбама, људи почели да се заражавају. И када су
одржани избори, након прикровања броја заражених и умрлих, одједном се поново
говори о посебним мерама и полицијском часу који би трајао читав викенд. Све је то
смеша која код људи који умеју да мисле производи гнев, јер Вучић показује
незабележену дозу бахатаости и осионости. Мисли да ако је добио преко два милиона
гласова да му то обезбеђује сигуран мандат, потпуно заборављајући да је можда само
једна петина Београђана гласала за њега. А онај ко нема Београд тај ће живети у
страху“, објашњава Бакић, напомињући да је Вучић изгубио додир са стварношћу и да је
заборавио да је до гласача дошао купујући их и уцењујући.

  

Социолог Бакић каже да је био на протесту испред парламента и да су људи како су
сазнавали за протест, тако и долазили у таласима, али да се онда у једном тренутку
појавило тридесетак људи који спадају у хулигане и који су највероватније припадници
Јањичара, групе која је прешла из Звезде у Партизан, да би дисциплиновали југ,
односно јужне трибине.

  

„У том смислу они су се поделили на две групе, једна је правила неред покушавајући да
продре у Скупштину, јер грађани то нису имали као идеју, провоцирајући полицију да
реагује. Сукоб се продубљивао, да би они онда преузели улогу полицајаца у цивилу и
батинали грађане. То је оно што се дешавало испред Скупштине Србије“, прича Бакић.

  

(Данас)
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