
Срђан Шкоро: Део опозиције не разликује изборне скупове од грађанских протеста. Грађани препознају неискреност
понедељак, 06 децембар 2021 16:58

Члан Скупштине слободне Србије Срђан Шкоро оценио је да део опозиције из
зелено левог блока, проширујући захтеве еколошких протеста, покушава себи да
припише заслуге за све што се дешава на улицама Београда и Србије.

  

  

Шкоро је, упитан да ли опозиција, проширујући захтев, хоће да преузме еколошке
протесте, рекао да је њихов проблем „у томе што они не разликују изборни протест од
(актуелних грађанских) протеста“.

  

„Немам никакве сумње да онај део опозиције који претендује да се зове страначки
покушава на било који начин да себи упише као поен све ово што се дешава на
улицама Београда и Србије, све те блокаде, и то им није први пут“, рекао је он.

  

Навео је да је суштина у томе да се искреност не може научити и да то људи на улици
препознају, а што је, како је рекао, проблем и (председника Отворене грађанске
платформе Акције Небојше) Зеленовића и других.
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„Ово што грађани протестују и траже нема никакве везе са изборима пошто
половина тих грађана неће уопште изаћи на изборе, нити их интересује судбина
било које странке, нити да ли ће (нека странка) имати онолико или оволико
посланика, и то је оно што они заборављају или се често заборави када су овакве
ситуације“, рекао је Шкоро.

  

Додао је да, упркос томе, покушавају да на себи својствен начин то себи припишу као
неку заслугу, или као неки будући потенцијал гласова за изборе.

  

Шкоро је навео и да организацију „Крени промени“ и људе који су изашли на улицу због,
како је рекао, ужасног стања и свега што се дешава у земљи, а које заиста не занима
природа политичких коалиција.

  

„Бојим се да ће ово бити увертира у нешто што смо већ гледали на оним пређашњим
протестима Савеза за Србију и „1 од 5 милиона“ где се град по град полако гасио тако
што су се у организацију убацивали такозвани поуздани људи из странака“, рекао је
Шкоро.

  

Подсетио је да је и сам учестовао у тим протестима.

  

„Нисам стизао, док су ти протест и трајали да се бавим тиме шта се у позадини дешава
јер они (протести) морају да расту и нарастају, а у позадини су се управо дешавале
овакве ствари које су сада, стицајем околности у једној емисији избиле јавно“, рекао је он
и подсетио на синоћну емисију „Утисак недеље“.

  

„Оно што је за мене после синоћне емисије „Утисак недеље“ додатно страшно је то
да је Не давимо Београд, практично само неколико сати после заједничког захтева
са Зеленовићем и (еколошким активистом Александром Јовановићем) Ћутом о
проширењу захтева практично ретерирало и оградило се од Зеленовића зато што су
видели да им то што се дешава у емисији не иде у прилог“, рекао је он.
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Шкоро је оценио да и то говори о природи тих и таквих коалиција које су суштински
неискрене, те напоменуо да се ни неискреност нигде не учи, али се покаже у датим
околности.

  

Представник Покрета „Крени промени“ Саво Манојловић оценио је у недељу да би
нови захтеви демонстраната разводнили еколошке протесте, док Зеленовић има
другачији став и сматра да сада треба извући максимум и савладати Рио Тинто.

  

Манојловић је, у „Утиску недеље“, говорећи о протестима грађана који две суботе
блокирају саобраћајнице, рекао да је те људе на улицу извео бес зато што институције
не раде свој посао, пренео је портал Нова.рс.

  

„Субота је дан када не постоји прва и друга Србија већ уједињена Србија, и то око два
захтева – поништења Закона о референдуму и измени Закона о експропријацији“,
истакао је Манојловић.

  

Зеленовић је рекао да је прошле суботе друга страна у Шапцу прешла границу, изводећи
батинаше и багер на голоруки народ што је довело до реакције која је, како је рекао, ове
суботе извела, према проценама, око 110.000 људи у педесет градова широм Србије.

  

„То је велика промена, велики искорак и сада је време да поставимо нове захтеве што
смо данас и урадили“, рекао је Зеленовић.

  

Упитан зашто сада има потребу да дода та два нова захтева, Зеленовић је рекао да је
сада добра ситуација да се та енергија људи на улицама искористи и „закуца“.

  

„Имамо прилику да савладамо Рио Тинто одмах, за људе у Србији екологија јесте једна
од најважнијих тема“, истакао је Зеленовић.

  

(Н1)
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