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 Академик Душан Теодоровић рекао је да сви они који себе називају опозицијом, од
странака, преко покрета до грађана нису успели да нађу праву стратегију за сламање
режима председника Србије Александра Вучића.

  Теодоровић је у емисији "Утисак недеље" казао да је Вучић "тежак противник" и да се
његов "режим огледа у неморалу".

  

Он је навео да не би хтео да предвиђа шта ће бити са протестима "Један од пет
милиона", али да је у јануару пропуштена шанса да се ти протести радикализују.

  

"Ја верујем у идеју да је победа и сламање режима Александра Вучића могућа", рекао је
Теодоровић и додао да су протести одиграли значајну улогу у томе.

  

Теодоровић је навео да би као један од примера радикализације и приказа грађанске
непослушности било и блокирање аутопутева након што је једна жена погинула на
наплатној рампи у саобраћајној несрећи у којој је учествовало возило у којем се налазио
тадашњи директор "Коридора Србије" и функционер Српске напредне странке (СНС)
Зоран Бабић.
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"Несрећа једне жене и прикривање можда и злочина", рекао је Теодоровић и навео да
су тада морали да искажу грађанску непослушност да би се открила истина.

  

Он је казао да му се "чини да смо данас негде где смо били јануара 1993. године" и да се
свих тих година "прича иста прича".

  

Теодоровић је као препоруку навео да је време да се старији политичари повуку и да
отворе простор за млађе људе.

  

Потпредседница Странке слободе и правде (ССП) и посланица Мариника Тепић
најавила је да ће та странка изаћи за десетак дана са Декларацијом о помирењу између
Срба и Албанаца коју је та странка предложила као решење које би требало да усвоје и
српска и косовска скупштина.

  

Тепић је емисији "Утисак недеље" казала да је та Декларација почетак процеса
помирења два народа.
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"Седам година нисмо ни милиметар ближи решењу Косова", оценила је Тепић и додала
да је питање Косова осетљиво и нерешено.

  

Она је навела да се ССП залаже, када се ради о питању Косова, за то да се одвоји
питање статуса од питања потреба људи.

  

Говорећи о протестима "Један од пет милиона", Тепић је казала да су они нису "пропали
и да су прешли у другу фазу".

  

"Не да нису пукли, него су прешли у другу фазу", оценила је Тепић и додала да је пре
пет месеци било тешко замислити исте.

  

Она је казала да су притисци тих протеста сменили председнике општина Гроцка и Брус,
али и да су протести почели да "сатерују Александра Вучића уза зид", додајући да Вучић
свакодневно најављује ванредне изборе, али их не расписује.

  

"Ови протести инцирали су и његову кампању ("Будућност Србије"), рекла је Тепић и
додала да је та кампања "контрамитинг на актуелне протесте".

  

Драмски писац Ненад Прокић навео је да не верује и не учествује у протестима и да
опозиција на тим протестима "нема минимум искрености у политици и да су то људи који
су већ имали прилику да нешто ураде".
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  "Они су Косово више од Вучића, ја сам у свему против Вучића осим у Косову", рекао јеПрокић и додао да је Вучић "једини политичар који то може да потпише, али да га требарушити по свим осталим стварима".  Он је казао да је Србији потребна апсолутна промена политике и да Србија треба првада призна Косово и да је то једино решење.  "Са Ђинђићем нисмо успели са пиштаљкама, нећемо ни са Бошком Обрадовићем", рекаоје Прокић и додао да су тадашњи протести са Зораном Ђинђићем били сваког дана, а не"викенд протести".  (Фонет-Бета)  
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