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"Полиција није никога тукла, полиција се јуче бранила. Полиција је јуче бранила Дом
Народне скупштине", рекла је Сузана Васиљевић, саветница за медије председника
Александра Вучића говорећи о првој вечери протеста у центру Београда.

  

  

– Демонстрације су почеле прилично мирно, одређена група људи која није била
задовољна најављеним мерама првих пола сата је протестовала узвикујући пароле, али
никаквих нереда, никакве агресије није било. Синоћ се после неких сат времена
појавила група десничара, група хулигана која је кренула да гађа камењем полицијске
снаге које су стајале испред Скупштине, постали су јако агресивни, нападали су
полицију, ломили су све што је било у близини Скупштине, полиција је после неких два,
два и по сата одреаговала.

  

Они су упали у једном тренутку у Дом Народне скупштине, врло брзо су избачени,
полиција није користила прекомерну силу, углавном удаљила их је из Скупштине. Они су
у самом холу запалили и бакље, покушали су да продру и дубље у Скупштину и полиција
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их је удаљила. То се, наравно, наставило и синоћ, они су све време скандирали “Косово
је Србија”, “Издаја, издаја”, “Вучићу, издао си Косово”. То нема никакве везе са
најављеним мерама, пошто је председник синоћ у његовом обраћају рекао да је он био за
то да се уведе полицијски час за викенд, али да чека да види каква ће бити реакција
Кризног штаба – испричала је јуче Сузана Васиљевић укључујући се у емисију “Контекст”
телевизије “Ал џазира”.

  

  

На питање ко су ти људи, она је рекла да су то “припадници хулигана, припадници
десничарских организација, припадници бојкот-опозиције, која није успела на изборима,
која није имала довољно снаге да изађе на изборе, него на овај начин покушава да уђе у
Скупштину”.
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  – Ту се скупило све што је могло да се скупи, наравно, различити људи. Оставићуслужбама да то саопште када ово буде завршено, пошто то још увек траје, ви сте чулиданас и на конференцији за штампу председника, а и видели сте неке невладинеорганизације… – рекла је она.  На питање зашто онда нису све до краја оставили служби, па рекли када буду знали,Сузана Васиљевић одговорила је са “ми то знамо, председник зна”.  – Председник је данас то што је могао да објави, објавио. Када то буде готово, немојтесумњати да има имена људи који су ту учествовали. Ако погледате ваше снимке,претпостављам да можете да изолујете сваку фотографију, и сваког учесника, и свакогчовека који је носио бакље, и који је гађао полицију, и који је ломио по Београду, и који јепокушао да уђе у Скупштину – рекла је Сузана Васиљевић.    ŠTAAAAA??????? pic.twitter.com/pP4aaOXKAl  — lama lama lama duck (@_Tijanizza_) July 8, 2020    На констатацију главне уреднице магазина “Нова економија” Биљане Степановић,такође саговорнице у емисији, да је у тренуцима када је требало реаговати разумно икада је власт требало мудрије да се постави, председник Вучић “изашао да поновоизазове људе, да их поново изведе на улице, где ће да их сачека полиција, ‘хамери’, пси,коњи, сузавци…”, саветница председника одговорила је да је “била убеђена да јегоспођа Степановић представница једне европске Србије и да се залаже за европскипут ове земље”, а да “види да је она у потпуности подржала ово што се на београдскимулицама дешава”.    Ево, господине Стефановићу @NesaStefanovic  и Вучићу @avucic  мала помоћтужилаштву и надлежним институцијама око детектовања хулигана и монструма који"упражњавају неконтролисано насиље и руше углед Србије". https://t.co/NTYlVCZMhm  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) July 8, 2020    – А то су вандали, то су групе криминалаца, хулигана и навијача које растурају наш град.Председник Вучић данас никога није вређао, он је рекао да су јуче на тимдемонстрацијама заиста били неки људи који су се уплашили можда најаве нових меракоји су просто незадовољни, то није био велики број људи, али их је било. Ту су билемајке са децом, ту су изашли неки нормални здрави људи, који су просто желели даискажу свој страх, своју забринутост због потенцијалног увођења нових мера. Међутим,видели сте и сами да се то после сат времена претворило у потпуни хаос, да се топретворило у рушење и уништавање имовине. Не разумем шта је госпођа Степановићочекивала да ће полиција да уради јуче када хулигани упадну у Скупштину. Ја сеизвињавам, ја нисам ни на једном снимку видела да је полиција тукла жене и децу.Полиција није никога тукла, полиција се јуче бранила. Полиција је јуче бранила ДомНародне скупштине – рекла је Сузана Васиљевић у емисији “Контекст”.  На констатацију водитељке да се могло видети батинање људи који седе на клупама,тренутак када су демонстранти на тлу, и да су су се видели снимци који показују башпримерену употребу силе, саветница председника се томе успротивила и онда јепотекао следећи дијалог између Васиљевићеве и водитељке:   “- Ви сте видели делове снимака које је емитовала ТВ Н1, која је желела да то такоизгледа. Ви нисте видели шта су та тројица дивних младића радила пре него што су селана клупу…  

  – А што онда ти младићи не буду ухапшени?  – А откуд ви знате да они нису ухапшени у међувремену?  – А пре тога су испребијани, је л’ да? Зашто им нису ставили лисице на руке, прочиталиим права и одвели их?  – Сачекајте да вам кажем. Синоћ је на улицама било 2.000 хулигана и значајно мањиброј полиције. Шта ви мислите, да је полиција требало свакоме од њих да приђе, да ихлегитимише, да им каже “извините, сад би требало да вас ухапсим”, док тамо 500 другихнапада Скупштину и уништава…  – Госпођо Васиљевић, немојте сада да дајете легитимитет таквом начину понашањаполиције…  – Само да вам објасним. Ако сте гледали у априлу месецу демонстрације у Берлину,полиција је, под пуном ратном опремом, пребила демонстранте који су против мерадемонстрирали, нису ништа уништили, носили су пароле на којима је писало “Хоћуконтролу над сопственим животом”. Значи, то је било једино што су радили. Полиција ихје усред Берлина – усред ЕУ, а Немачка је највећа земља ЕУ – тукла пендрецима ибацала у марице. Преко сто људи је тај дан ухапшено. Исти случај је био у Паризу имногим другим европским градовима – закључила је Сузана Васиљевић, на шта јеводитељка поновила да то “не легитимише бруталност полиције”.  (Нова.рс)  
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