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 Професорка Београдског универзитета у пензији Србијанка Турајлић оценила је
коментаришући хапшење ИТ стручњака из Крушика Александра Обрадовића, да ће
режим Александра Вучића морати да падне јер сваки "крчаг једном мора да пукне".

  

"Све ове афере морају једног дана да дођу на наплату. Најстрашније је што смо чекали
20 дана да то сазнамо. Добар део грађана има свест да је ова власт спремна на све, и
зато има страх", рекла је она и додала да није била притиска јавности, ухапшени радник
Александар Обрадовић не би био ослобођен.

  

"Човек је класичан пример узбуњивача, и он би морао да буде заштићен, а заправо није.
У Србији тешко можете очекивати да ће било ко, а поготово тужилаштво, да се позабави
човеком који слободно шета са 300.000 евра, а у међувремену се бави трговином оружја.
То је једна од ствари која ће, кад тад, да кошта режим", истакла је Турајлић.

  

Она је је говорећи о предстојећим изборима да је власти стало да изађе на изборе,  и да 
"што више причају да им није стало - то их "више жуља", јер је то привукло пажњу Европе
да овде ипак нешто није у реду.
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"Ја не верујем да бојкот може да буде средство супростављања власти. У овим условима
да је бојкот повлачење, а дефинитивно не мислим то када прогласим 6 месеци пре
избора, јер онда више не знам зашто се борим до тад. Мислим да се треба борити за
боље услове. Мислим да бојкот не може да успе, јер су људи у Србији уплашени. Савски
Венац, Стари Град и Врачар могу да не изађу на изборе, али крените у Ваљево, Лучане,
и питајте људе да ли они смеју да не изађу изборе, видећете колико су уплашени.
Притом, и када изађе, а нема опозиоционих кандидата, он ће гласати за СНС јер сваки
празан листић је глас за СНС", напоменула је она.

  

Она је оценила да "Европа има неки вид договора са Александром Вучићем".

  

"Овде има је нешто важно па ћуте, и зато се не оглашавају", оценила је професорка.

  

Говорећи о случају Сергеја Трифуновића и његовој трвдњи да му је неко нудио мито,
она је рекла да је то веома страшан утисак "док човек који је на чело државе прича о
свему томе"

  

"Ја не видим у чему се је председник државе прозвао у читавој причи. Ја верујем
Трифуновићу да се то десило, тим пре што је Вучић причао о Трифуновићу да је покрао
хуманитарни фонд, а испоставило се да није било тако. Мислим да би требало да га
позове тужилаштво, и да се на том месту утврди шта је истина, а шта не - рекла је она.

  

 Коментаришући аферу о плагирању доктората Синише Малог, она је рекла да верује да
је на надлежним комисијама да разреше читаву ситуацију захваљујући професору
професору Раши Карапанџи.

  

"После свих доказа Карапанџе,  ја не верујем да ће та оригинална комисија моћи да
уради нешто друго, а онда након одлуке је све то процедура. Ако утврде да није
плагијат, онда је то питање за Етичку комисију ФОН-а", изјавила је Турајлић.
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Говорећи о штрајку таксиста, она оцењује да је ситација "збуњујућа"

  

"Протест улази у трећу недељу, а ништа се не дешава. Овде се сви праве као да сви нису
одавде, као да немају везе. Мени је фасцинантно да премијер једне државе изјави да
они користе рупу у закону, а имате министар у истој тој влади каже да они поштују закон.
Било би лепо да се они у влади договоре. Не стајем ни на чију страну, али ми је
невероватно је понашање власти у овом протесту", рекла је Турајлић. и навела да јона
верује да се ради о сукобу око новца.

  

"Цео случај говори да се ради о сукобу око великог новца, Која група, шта ту заступа, не
би се усудила ни да нагађам, али овај клинч у којима су се нашли и који нико и не
покушава да расплете говори да је у питању озбиљан новац две озбиљне гурпе и крајње
је неизвезно како ће све то да се заврши", напоменула је Турајлић.

  

(Н1)
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