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У Београду већ четврту недељу за редом одржавају се митинзи грађана, незадовољних
актуалним властима на челу са председником Александром Вучићем. Све је почело
протестном акцијом против политичког насиља под паролом ”Стоп крвавим кошуљама”,
за коју је као повод послужило пребијање једног од чланова опозиционог ”Савеза за
Србију” Борка Стефановића у Крушевцу 23. новембра. Затим је акција била
преименована у ”Један од пет милиона”, захваљујући изјави Александра Вучића о томе
да он неће разговарати са опозицијом, чак и ако на улице изађе пет милиона грађана.

  

  

Митинзи се одвијају без инцидената. Оцена њихове масовности од стране званичних
власти и опозиције се битно разликује – док власти говоре о свега неколико хиљада
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демонстраната, опозиција говори о 70 хиљада учесника митинга 29. децембра.

  

Своје личне утиске са последњег митинга у Београду руском издању ЕАДаилy изнео је
један од учесника протестне поворке, научни сарадник Института за европске студије
(Београд) Стеван Гајић.

  

”По оценама опозиције, на последњи митинг 29. децембра у Београду је изашло око 70
хиљада људи, по мојој личној процени било их је најмање 50 хиљада. Ја сам такође
учествовао у претходном митингу, али овај је био масовнији, и то приметно”, - рекао је
Гајић ЕАДаилy.
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При томе, како је подвукао он, у митингу су учествовале разне политичке струје које
иступају против актуалне власти. ”Ви сте могли да приметите у гомили и плакате који
позивају да се сачува Косово у саставу Србије, као и разнобојне заставе геј-заједнице.
Окупио се цео политички спектар, сви људи незадовољни диктатуром. Јер после
недавно одржаних локалних избора у Лучанима ми можемо назвати власти у Србији
диктатуром. Избори су потпуно обесмишљени, као и све државне институције под
руководством Вучића, посебно парламент као највише законодавно тело”, - истакао је
експерт.

  

Према његовом мишљењу, посланици владајуће Српске напредне странке изумели су
принципијално нови притуп – обструкцију парламента од стране власти. ”Обично
опозиција налази начине да врши опструкцију неког закона, предлажући бескрајне
амандмане. А у нашем случају то чини власт, како би скратила време за било какву
дискуцију уз учешће парламентарне опозиције”, - казао је Гајић.

  

Према речима експерта, без обзира на то што је први митинг иницирао највећи
опозициони савез – ”Савез за Србију”, саме акције протеста се одвијају без партијских
обележја и лидери ”Савеза” учествују у њима као обични грађани. На митинзима иступају
ванпартијске личности, додао је Гајић.

  

 3 / 6



Стеван Гајић за „ЕА дејли“: Треба ли Русија да се боји протеста у Београду; У Србији се „Мајдан“ већ десио 2012. године, када је Александар Вучић дошао на власт
петак, 04 јануар 2019 03:02

  

Основни захтеви које су истакли учесници протеста тичу се слободе медија и осигурања
претпоставки за одржавање фер избора, испричао је српски експерт. ”У Србији постоји
потпуна блокада медија, опозиција није присутна у информацоном простору. Зато она
захтева од власти да осигура равноправне услове учешћа у изборном процесу. У
последње време приликом одржавања локалних избора учестали су случајеви крађе
гласова. То су показали и поменути догађаји у општини Лучани, где су се на дан гласања
појавили џипови без таблица из којих су почели да излазе батинаши. Тамо је дошла и
функционерка Министарства унутрашњих послова Србије Дијана Хркаловић да би, како
тврде представници опозиције, лично координисала привођење њихових активиста. У
таквим условима избори заиста нису могући. Председник Србије у јавним наступима када
говори о митинзима опозиције често поставља питање ”Желе ли они изборе?” Не, нико
не жели изборе на којима ће гласови бити брутално покрадени” – објаснио је Стеван
Гајић.

  
  

Председник Србије у јавним наступима када говори о митинзима опозиције често
поставља питање ”Желе ли они изборе?” Не, нико не жели изборе на којима ће гласови
бити брутално покрадени”

    

На претходном митингу се такође појавио захтев да министар унутрашњих послова
Небојша Стефановић поднесе оставку због умешаности у скандале разних врста,
подсетио је експерт.

  

Као одговор на молбу ЕАДаилy да да своју прогнозу развоја ситуације, Стеван Гајић је
изразио мишљење да је Србија ”прешла Рубикон” и да ће расплет у сваком случају бити
болан. ”Председник је показао да институционалним методама он није спреман да
напусти власт, и по мом личном мишљењу, он је спреман на много тога како би на све
могуће начине сачувао своје позиције”, - сматра експерт.

  

Стеван Гајић је такође претпоставио да у случају неповољног развоја догађаја око
Косова с тачке гледишта спрских националних интереса, протестни потенцијал може
само да расте. ”Ми смо видели на претходном митингу да се појавило много више
плаката са картом Косова и заставом Србије, са натписом ”Нема предаје”. Тема Косова
прво није била толико присутна на митинзима, али сада она постаје све приметнија.
Грађани протестују због отсутства демократије и слободе медија, али такође и због
издаје националних интереса, чему нагиње тандем Вучић-Брнабић”, - истакао је он.
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Одговарајући на питање у којој мери су протести на улицама Београда спонтани, и да ли
су у њихову организацију умешане неке спољне силе, Гајић је подвукао да у било којим
демонстрацијама у било којој земљи света постоји макар посматрачка улога страних
специјалних служби.

  
  

У Србији се "Мајдан" већ десио 2012. године, када је Александар Вучић, чији су
саветници Александар Сорош и Тони Блер, дошао на власт и добио контролу над тајним
службама

    

”Макар из тог разлога што свуда постоје стране дипломатске мисије и њихови званични
представници. Али, према мом личном мишљењу, у Србији се мајдан већ десио 2012.
године, када је Александар Вучић, чији су саветници Александар Сорос и Тони Блер,
дошао на власт и добио контролу над тајним службама. То је човек који је већ испунио
све кључне захтеве НАТО-а упућене Србији, који није у стању да пружи дипломатски
статус за неколико сарадника Руско-српског хуманитарног центра у Нишу. То је човек
који крупним корацима води Србију у НАТО, без обзира на сва уверавања да се земља
придржава војне неутралности. Његов саветник Блер ватрено се залагао не само за
бомбардовање Србије, већ и за копнену операцију НАТО снага. И са њим Александар
Вучић разматра иза леђа српске јавности такозвани компромис, који није ништа друго до
признање независности Косова, које ће одвести Косово у ”Велику Албанију”, а Србију у
НАТО”, - подвукао је експерт.
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  Према речима Стевана Гајића, у Русији постоји оправдана бојазан од понављањамајдана због догађаја у Украјини. ”Ипак, мени се чини да руска јавност мора да зна – уСрбији се све то већ десило 2012. године, када су на власт дошли људи који спроводеполитику реализације интереса Севеноатлантске алијансе” – истакао је он.  Експерт сматра да је политика актуелних српских власти према Русији лицемерна.”Александар Вучић зна лепе речи које треба упутити Москви, али ако погледамоконкретна дејства, можемо да приметимо да озбиљних руских инвестиција у спрскупривреду није било од 2007. године, - наставио је он. – Србија се удаљава од Русије, алипри томе уљуљкује Москву. Док Вучић говори лепе речи и улизује се Москви, ондоследно води Србију у НАТО”.  Стеван Гајић је такође обратио пажњу на то да протесте у Београду треба разматратиодвојено од протеста који се последњих дана одвијају у Бањалуци.  ”Иза акција ”Правда за Давида” у Бањалуци по мом мишљењу стоји зла намера. При томеја не говорим овде о самом предмету протеста. У захтевима њиховог лидера ДавораДрагићевића фигурира 9. јануар као крајњи рок за испуњење његових захтева одстране власти. Очигледно је да постоји намера да се осујети прослава Дана РепубликеСрпске. То је истовремено и дан када се у Бањалуци одвија парада специјалнихјединица полиције Републике Српске. Мада нема сумње да истрага смрти ДавидаДрагичевића обавезно мора да буде спроведена на најскрупулознији начин, мени сечини да су ови протести у датом случају усмерени против институција РепубликеСрпске”, - претпоставио је експерт.  Са друге стране, поновио је он, на протестима у Београду делују различити вектори. ”Мисмо видели тамо и српске троцкисте, и ЛГБТ-удружење, чак и неке учеснике сатранспарентима којима се захтева иста та ”правда за Давида”. Али ради се о томе што уБеограду све то није доминантно. Нема неког појединачног интереса једне политичкепартије или покрета који би постао доминантан. Доминира народни бунт противнедемократске власти која стоји на прагу издаје националних интереса. При том уРепублици Српској протест је концентрисан на један догађај и један основни захтев –забранити полицију Републике Српске”, - подвукао је Гајић.  Како сматра експерт, ова два догађаја треба раздвојити, ма колико јако било искушењеда се они подведу под један заједнички именитељ. ”Не могу да претпоствим како ће серазвијати један или други протестни покрет, али чињеница остаје чињеница – уРепублици Српској протест је усмерен против њених институција, а у Србији на заштитудржавних институција – парламентаризма и изборног система које је демонтирала властАлександра Вучића”, - изјавио је он.    Не схватам зашто неко треба да се плаши мајдана у Србији, ако су тамо ”наранџасти” већна власти    Стеван Гајић је такође подсетио да и у структури саме српске власти постоје различитеструје. Тако према његовом мишљењу министар спољних послова Ивица Дачић иминистар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић представљају фракцију којасе залаже за тешњу сарадњу са Русијом и поштовање Резолуције 1244 која гарантујетериторијални интегритет Србији. Председник Вучић и премијерка Брнабић сустопостотни атлантисти, сматра он. ”Премијерка Ана Брнабић је, на пример, радилараније у НАЛЕД (пројекат који финасира УСАИД —  ЕАДаилy ). Зато не схватам заштонеко треба да се плаши мајдана у Србији, ако су тамо ”наранџасти” већ на власти. Овавласт има подршку руководства НАТО-а и Европске комисије, који стално хвалеАлександра Вучића као реформатора, зато што он испуњава њихове геополитичкенаруџбине. Они затварају очи пред криминализацијом друштва и уништавањемпарламентаризма, слободе медија и изборног система у Србији, зато што он спроводи уживот њихове захтеве. Ова формула веома личи на однос водећих НАТО земаља премарежиму Мила Ђукановића у Црној Гори”, - подвукао је Стеван Гајић.  ( ЕАДаилy )  
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