
Зоран Секулић: Јуче нисмо видели прославу пробоја Солунског фронта, празник искоришћен за личну политичку промоцију Вучића и Додика
четвртак, 16 септембар 2021 13:52

 Главни уредник ФоНета Зоран Секулић сматра да је дан када је пробијен Солунски
фронт значајан датум и да би Србија требало да га слави, али да законом буде
установљен као празник и да се обележава са савезницима.

  

Међутим, како је рекао, јуче нисмо видели прославу пробоја Солунског фронта.

  

„Искоришћено је као повод да се инстант установи празник без промене закона, да му се
да вишезначно име и да се то искортисти за лилну политич промоцију Вучића и Додика,
па и предизборну промоцију, а и да се промовише један концепт који изазива
контроверзе, а то је концепт српског света, за који до јуче нисмо били начисто шта би
могао да подразумева, а онда је изазвао додатну забринутост у региону. Позвао бих се
на две реченице, једну Додикову – овај век ће бити век уједињења и јединства и другу
Вучићеву – Србија има план за будућност. Између редова, рекло би се да је то нешто
налик руском свету“, наводи Секулић.
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Уредник ФоНета сматра да се Додик игра ватром и да су такве изјаве високог ризика и
контрапродуктивне и за Србију.

  

„Јер је потенцијално увлаче у модел који не може да буде остварен без великог ратног
сукоба. Не знам да ли Додику неко суфлира, али сигуран сам да постоји нека
координација. То позивање на српско јединство је једна дубиозна порука. Поставља се
питање да ли на јединство Срба у Србији, региону или свету. Јединство око чега? То
позивање на јединство је прилично ризично ако се не каже шта се под њим
подразумева“, сматра Секулић.

  

Манифестација је била визуелно налик оној када је отваран споменик Стефану Немаји,
каже Секулић и додаје да то изгледа постаје место државног окупљања.

  

„Што бих индиректно довео у везу са наговештајем да би Београд могао да добије нови
симбол. То је поигравање са идентитетом овог града и на то треба обратити пажњу“,
наглашава.

  

Хоће ли бити договора о изборним условима?

  

Када је у питању међустраначки дијалог у вези са изборним условима, Секулић каже да
нема илузије, ако и да мисли да их немају ни сами актери дијалога.

  

„Када се појавио паралелни колосек, односно да се о изборним условима по једном
колосек разговара са представницима Европског парламента, који чак нису ни
посредници него они који омогућавају дијалог, а са друге стране са странкама које не
желе европске представнике, било ми је јасно да од тога нема ништа. Све и да је
постојала политичка воља за ситне корекције, договор по два колосека не даје
резултате. Очекаивања ове друге групе са европарламентарцима била су превелика,
они сад кажу да нису, али се у почетку мислило да ће Европа утицати на власт да
направи озбиљне уступке, па се очекивало од њих да дају неке конкретна решења, а
пошто они нису посредници дали су описни документ. Имамо сада три опозициона блока,
сваки има свој документ. Једино је блок око ССП обзнанио шта то тражи“, рекао је
Секулић.
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За најаву Вука Јеремића да ће Народна странка изаћи на изборе у Неготину, каже да је
легитимно право сваког актера да донесе одлуку.

  

„Односи између Народне странке и ССП и те групације из тог дела опозиције су
погоршани јер је Народна странка рекла да неће да има никакве везе са оним
опозиционим актерима који су се договорили да ће бојкотовати изборе а онда
учествовали. То се односило на ПСГ, тај тврди и ригидни став који је политички
легитиман, Јеремић инсистира на доследности, сад има мало искакање. Пре него што
знамо било шта о изборним условима ти одлучиш да се тестираш на локалним изборима,
тиме губиш аргумент да некоме набијаш на нос како је одлучио да се придружи блоку“,
каже уредник ФоНета.

  

Секулић сматра и да проблем опозиције „није само лидерске природе и сујете“.

  

„Мислим да је опозиција програмски врло хетерогена, да се не залажу за исте ствари, да
их уједињује критички однос према власти и Вучићу, али да не може међу њима да се
направи синергија као што се направила 5. октобра. ДОС је био састављен од
различитих странака, али их је повезивала синергија која је покренула огроман број
људи. Ове те синергије нема, власт се прилично потрудила да унесе раздор међу њих.
Изборни резултат не мора да буде лошији ако буду ишли у више колона. Али мислим да
би било добро да ако изађу на председничке изборе имају једног кандидата“, рекао је
Секулић.
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