
Саша Јанковић: Саветовали су ме да се приближим Вучићу како бих га рушио изнутра
уторак, 14 септембар 2021 13:28

Гостујући у подкасту Снага ума, Саша Јанковић говорио је о "свему што је научио о
људској природи током бављења политиком" и подигао велику прашину овим
гостовањем. Између осталог, Јанковић је рекао да је трпео један вид притисака са
разних страна да се приближи Вучићу, како би га рушио изнутра и у неком тренутку
дошао на његово место.

  

  

„Политички стратези, амбасадори, квазипријатељи… Сви су ми говорили исто. Ти и
Вучић сте исто годиште, чак се и познајете, он тебе поштује, треба да будеш супер са
њим, па да му се подвучеш под кожу и да у једном моменту све преокренеш. Тако се
осваја власт. Апсолутно ми је било испод части да узимам то у разматрање. Треба да
седим са неким и да плетем заверу како да постанем калиф уместо калифа? То је
ружно. Дешавало ми се и да чујем: Ако нећеш са Вучићем, са ким би могао у СНС-у. У
случају да Вучићу откаже срце… Шта на то човек може да одговори? Хајде да се
правимо да то нисам чуо, јер ако прихватим да сам чуо то што сте рекли никад више не
можемо да причамо. Без обзира што ми је тај човек учинио најгоре ствари у животу, шта
бих ја био ако бих тако размишљао о њему? То тако не може“, објаснио је Јанковић и
истакао да је сигуран да се ово није дешавало само њему већ да је више правило на
нашој политичкој сцени.
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„Све је то погрешан пут. На њему нема добрих станица и нема победа. Ове сугестије
нису нешто што се дешавало само мени. Уверен сам да је то пакет савета које добије
већина политичара у Србији“, истакао је Јанковић који је током емисије све време
истицао важност не одступања од етике у политици уколико желимо било какве реалне
промене.

  

„Уверен сам да је могуће победити ово зло, али пут до победе над Вучићем не иде преко
сарадње са њим, нити преко прављења било каквих компромиса, наводно зарад вишег
циља. Та линија једном када се пређе, све границе се губе“.

  

(Нова)
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