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 Аналитичар Бобан Стојановић каже да се можда очекивало више људи на протесту, али
ипак их је ипак било довољно да се каже да је то био масован протест. Инсистирање
министра Небојше Стефановића на малом броју окупљних демонстраната, говори да је
број људи који је дошао на протест довољна порука за власт.

  

  Шеталице са именима градова из целе Србије ипак су биле јача порука, додаје.  

"Покушавају да смање број, да кажу да није било никога, али ако било коју фотографију
погледате, здрав разум и очи кажу да је стварно било много људи. Од тога су ипак
много важнији нови захтеви који су изнети, а који су реални и спроводиви", казао је он.

  

Новинарка Љиљана Смајловић с друге стране сматра да јесте битно колико је било
људи. "Све време слушамо да је ово грађанска опозиција, мислећи људи, стално слушамо
како је Београд наш град, а онда се испостави да морате да довлачите људе", рекла је.

  

Она каже да је паметно што није било никакве радикализације протеста.

  

"Власт највише жали што није било радикализације, јер су најављивали да ће нешто да
се деси, ово је добар начин да се покаже да нису демонстранти насилни", казао је
Стојановић и додао да се ипак могу применити неке методе грађанске непослушности.

  

Стојановић је рекао да му је драго да нико није позвао да се чека док највиши
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званичници не поднесу оставке, и да су реални захтеви упућени са протеста - а то је
најбољи метод. Протести су разочарали власт, оценио је он.

  

Ови људи који шетају и опозиција мораће да победе једном на изборима.

  

Смајловић је критиковала опозицију због недоследности у најављивању акција и
захтева, али је навела и да је и опозиција мора бити разочарана због изостанка оштрије
реакције власти.

  

"Зашто говоре да овде остају заувек, ако оду после 15 минута, или пашће власт до
Ускрса, па баш добро смо га прешли, или ићи ћемо на Пинк, па нећемо - то је
неразумљиво. Ко је смислио да један лидер опозиције каже - лустрација до крви, а други
прочита захтев - ајде да разговарамо. Мене то збуњује и волела бих да неко то објасни",
казала је новинарка.

  

Оставке јесу биле нереалан захтев, али са овим захтевима упућеним јуче – нема особе
на протестима која их неће потписати, и свако у свету ће такве захтеве оправдати, јер су
реални.

  

Стојановић је рекао да верује да власт захтеве неће испунити и да ће следеће недеље
опет бити протеста.

  

"Треба знати да је ово дуготрајна, озбиљна борба, ту је и питање међународних актера,
у једном тренутку ће морати да седну за сто и испуне део захтева", каже.

  

Позив председнице Скупштине Маје Гојковић свим посланичким групама на колегијум 16.
априла јесте један уступак, иако је тај позив само део седнице, сматра он.

  

"Опозиција треба да тражи да се разговара са Вучићем и да он буде са друге стране",
додао је.
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Смајловић је упитала када ће Вучић учинити неке уступке и нешто променити, ако не
сада.

  

"Мене је растужило то ликовање над малим бројем људи, то је и макретиншки погрешно,
можда се тако кураже своји, али надам се да је то само реакција за синоћ, а да ћемо да
видимо неко попуштање сада", додала је.

  

Неистина није на дуже стазе добра, рекла је Смајловић говорећи о проценама власти о
броју учесника протеста. "Али погрешно је и кад друга страна потцењује власт и каже -
наши су мислећи људи, а ваши свињаска хунта", рекла је.

  

Стојановић се сложио да поларизација на мислеће и ботове не служи ничему.

  

(Н1)
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