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 Новинар Петар Јањатовић је у Новом дану рекао да му гафови дела опозиције, попут
инцидента испред Скупштине Србије током протеста "1 од 5 милиона" одржаног у
суботу, изгледају као да су такви агресивни чинови наручени.

  

  

 Јањатовић објашњава да су протести неопходни, али истиче да је штета што не постоји
њихова масовност.

  

Коментаришући инцидент испред Скупштине, за који каже да му изгледа као наручен,
Јањатовић додаје да када види профил људи који долази на протесте, не само у
Београду, види поново групу људи из 1996. и 1997. године, за коју каже да је осветлала
образ.

  

"Оно је било време ратова. Када имаш дилему да ли ћеш да бежиш од мобилизације или
ћеш да изађеш на улицу, онда је та дилема драстично мања. Постојала је озбиљна
опозиција и постојао је почетни револуционарни ентузијазам. Ове нове клинце дрогирају
коцком, разним емисијама и та ударна песница је купљена или демобилисана",
објашњава гост Новог дана разлику у броју учесника протеста у зиму '96./'97. и сада.

  

Поредећи режима Слободана Милошевића и Александра Вучића, он каже да се овај
последњи показао као вештији.

  

"Онај је био бахат, а овај је безобзиран", истиче Јањатовић.

  

С друге стране, Француска је паралисана штрајковима због најављене реформе
пензионог система. Синдикати су најавили штрајк до Божића уз претњу да ће се он
наставити И после тога.
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Јањатовић оцењује да је у западном свету борба за своја права много изоштренија него
код нас, наводећи као пример ситуацију с краја прошлог века.

  

"Као деведесетих када су људи покорно плаћали 2,5 марке литар бензина, а зарађивали
7 марака. Биће да је у питању боља организованост или освешћенији однос према
држава. Грађани су запослили државу да јој решава проблеме, а у овој земљи држава је
запослила грађане да јој пуни џепове", закључује гост Новог дана.
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