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Уколико Српска напредна странка не буде заустављена уништиће државу, упозорава
политиколог Мирослав Самарџић након новог таласа политичких протеста које прати
брутално насиље полиције над грађанима.

  

  

Он наводи да није протеклих дана разголићен само Вучић, већ да се руши и мит о
националним институцијама које су, тобоже, увек уз народ.

  

-Пре свега се ради о Српској православној цркви, али и о Српској академији наука.
Поводом драматичних догађаја оне се не оглашавају. Као и увек, подржавају власт. Само
један епископ, Григорије, јавно је осудио насиље и лажи на којима почива Вучићев
режим. Сматрам да Србији предстоје тешки дани. Власт је компромитована и
неспособна. То се види и по понашању полиције која је првог дана демострација у
Београду била сумануто и ирационално брутална. То сведочи о хаосу у систему у коме
све одлуке доноси психолошки нестабилни ауторитарни лидер, који не дозвољава
стручним људима да обављају свој посао. Државни апарат је разорен, добрим делом и
криминализован и потпуно стављен у службу његове личне власти. Епидемија се поново
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шири, болнице су претрпане, медицинско особље на ивици снага. Државном лекарском
тиму који би требало да сузбија заразу више нико не верује. Економске и социјалне
последице кризе тек ће се осетити – каже Мирослав Самарџић.

  

Он сматра да је српска десница са интернета изашла на улице а да дивљи бес њених
екстремиста онемогућава да се криза реши на разуман начин. Не постоји ни једна
институција или политичка организација која је у стању да артикулише незадовољство
грађана и формулише кохерентан политички програм који би државу и друштву спасло
од пропасти.

  

–Српска напредна странка је организација која је спремна не само да очерупа државу
него и да је уништи. Ради се о клијентелистичкој изборној машинерији чији је једини циљ
да се освајањем и вршењем власти њени кадрови обогате. Ради се о чистим ловцима на
положаје лишеним било каквих обзира према народу и држави. Уколико та машинерија
не буде заустављена Србија ће нестати. Корумпирани државни апарат није у стању да
се носи са пандемијском кризом. Јавне институције су препуњене партијским клијентима
са купљеним дипломама који нису способни да политички мисле и делују. Они су кадри
да функционишу само као роботи који ботују на друштвеним мрежама по инструкцијама
партијских медијских стратега. Кад избије политичка криза постају немоћни – каже
Самарџић.

  

(Данас)
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