
Небојша Зеленовић: Вучићев једини циљ је лична и неограничена власт, а за остварење тог циља не постоје забрањена средстава
четвртак, 22 август 2019 16:20

 Председник Заједно за Србију и председавајући Савеза за Србију Небојша Зеленовић
оценио је да председник државе и Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић
"нема никакву политику, не поштује никакве вредности, било кога или било шта - његов
једини циљ је лична и неограничена власт, а за остварење тог циља не постоје
забрањена средстава".

  
  

Он дневно мења ставове, свесно лаже, манипулише, унижава институције и приватне
животе хиљада људи

    "Он дневно мења ставове, свесно лаже, манипулише, унижава институције и приватне
животе хиљада људи", рекао је Зеленовић у ауторском тексту у новом броју недељника
НиН, под насловом "Технолгија Вучићеве владавине", а који завршава питањем "Докле?".
 

Према речима Зеленовића, када је Вучић дошао на власт, "добио је прилику да
своју опсесију за неограниченом моћи и што више новца претвори у кошмар
грађана Србије".

  

  

"Проценио је, нажалост исправно, да уколико на почетку владања покаже Западу да је
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спреман да призна Косово, да ће Запад бити спреман да му дуго, предуго времена
толише урушавање демократије, слободе медија и елементарних европских вредности",
рекао је Зеленовић.

  

Он је навео и да при СНС постоје и "посебне криминалне групе које служе како за
гвоздену дисциплину унутар странке, тако и за плашење обичног народа, посебно
по општинама у унутрашњости".

  

"Њихов појавни облик је исти као током рата деведестих - обријане главе на
набилдованим телима, џипови, трговина дрогом, бејзбол палице и оружје. Вучић у
потпуности управља и десничарским и навијачким групама, које су његова додатна
улична снага за застрашивање грађана", написао је Зеленовић.

  

Говорећи о начину владања Вучића, Зеленовић напомиње да се поред опозиционих
политичара, "медијски линчује" сваки интелектуалац или било која јавна личност,
спортиста који се усуди да се критички осврне на власт, при чему "Вучић лично
дефинише мету".

  

Зеленовић је навео и да је "лажна борба против корупције једна од основних полуга"
Вучићеве моћи. "С времена на врема, спроведе маркетиншки дириговану акцију борбе
против криминала и корупције, похапси неке људе без доказа, они на крају буду
пуштени, али он добије оно што је хтео - стварање лажне слике о правди и правичности,
док се његово лично и страначко окружење нелагално богати као нико у новијој
историји. Много више него у време Милошевића", написао је Зеленовић у ауторском
тексту.

  

(Бета)
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