
Љубодраг Стојадиновић: Ствари кренуле током који власт више не може да контролише
петак, 10 јул 2020 19:49

Новинар Љубодраг Стојадиновић рекао је за Н1 да вечерашње окупљање није
дефинисано и да се не зна у шта може да се изроди. Он додаје да у протестима
учествују разне групе и да је тешко дефинисати целокупну идеју протеста, али да је
извесно да ситуација не може да буде лако заустављена и да су ствари кренуле током
који власт више не може да контролише.

  

  

"Овде се заправо ради о општем бунту против политике, ароганције власти,
вишегодишњег потцењивања грађана, одузимања медијских слобода и игнорисања
гласова који нису били усклађени са основном идејом о апсолутној власти Александра
Вучића и Српске напредне странке", рекао је Стојадиновић.

  

Додаје да не постоји механизам власти који грађане поново може да натера да не
излазе на улицу и да ово не може да буде заустављено мерама које власт има на
располагању.
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Према оцени саговорника Н1, власт у овом тренутку нема прави одговор на протесте
осим, како каже, оптужби које представљају инверзију онога шта се дешава.

  

"Власт за своје пропусте оптужује друге. За све оно што је учинила грађанима оптужује
грађане. Власт осим употребе голе силе, нема други одговор. Следећи одговор би било
извођење војске, надам се да се то неће догодити. То би био крај режима и уз много
трагедије и искрено се надам да се то неће догодити", напомиње Стојадиновић.

  

Он истиче да протести морају да добију артикулацију у смислу шта се на њиховом крају
може очекивати.

  

"Рушење Вучићеве власти мора да буде основна идеја, та власт не може бити срушена
осим на улици. Ово је покушај да се стави тачка и да се у Србији уведе демократска
власт, рушење је почело и мислим да је тај процес незаустављив", рекао је Стојадиновић.

  

За улогу деснице у протестима рекао је да је она иначе противречна на политичкој сцени
у Србији, као и у протестима.

  

"Једна гупа се супротставља Вучићу наводно због издаје Косова. Ту постоји један ниво
саглаасности са њим, а постоје групе попут Мише Вацића и других које су део система и
које представљају негацију Вучићевог говора да је то радила десница у сарадњи са
страним службама. Прича о страним службама је врста заблуде и покушај да се оправда
деловање људи на које власт не може да утиче", објашњава Стојадиновић.

  

(Н1)
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