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Дана 15. марта је у Србији забележено 48 новооболелих од корона вируса. Председник
Србије је, противуставно, без одлуке Народне скупштине, уз реченицу "затвара се живот
да би се сачувао живот", увео ванредно стање.

  

Цела Србија је стала. На улице су изведена униформисана лица са дугим цевима која су
"чувала старачке домове", полиција је трагала за људима који су били контакти
заражених.

  

Старији од 65 година нису осетили сунце на својој кожи два месеца, смели су да иду у
продавницу од 4 до 7 ујутру. Људи су масовно хапшени због кршења полицијског часа, а
суђења су организована преко Скајпа.

  

Људи у Србији су плаћали високу цену због најстрожег карантина у Европи током кога
нису смели да напусте своје домове чак и по 80 сати.Добијали су СМС поруке како
морају да остану послушни због тога што нам прети италијански и шпански "сценарио".
Били су уплашени и згрожени због тога што су председник Србије и чланови Кризног
штаба драматично напуштали конференције за новинаре и најављивали да ће нам
гробља бити премала због непослушног народа.
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  Власт је расписала изборе.  Најопаснија епидемија у протеклих стотину година постала је средство за дневнуполитику и читава борба против короне је подведена под политичку кампању.  Председник Вучић је лично разносио респираторе по Србији, Влада Србије је донелауредбу о централизовању информација, једина у Европи, што је резултирало хапшењемновинарке која је известила о стању у новосадској болници. Једина смо земља на свету укојој се председник државе обраћао на свакодневном нивоу поводом здравственеситуације.  

  Истина, најмање је речи било о здрављу, а највише времена је протекло усамохвалисању и критиковању опозиције и независних медија.Било која реч критике илијавно изнесена сумња у начин супростављања вирусу је била дочекивана од странережимских гласноговорника брутално, они су као папагаји понављали да ко год дасумња у њих "навија за вирус" и жели да што више људи умре, како би се ваљданапакостило напорима власти.  Ову пропагандну срећу је реметило само спонтано изражавање неслагања свако вечекада су људи лупали у шерпе протестујући против беспотребно строгог полицијског часа.Власт је одговорила тако што је организовала нарко-банде да се пењу на кровове, палебакље и са разгласа пуштају наснимљена скандирања против опозиционих лидера. Одмногих прљавих кампања у протеклих осам година, ова ће остати запамћена каонајбеднија.  
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  На изборе је, ипак, морало да се изађе у што већем броју. Након што је постало јасно даће опозиција због вируса и недостатка минимума демократских услова бојкотоватиизборе десило се излажирано чудо. "Вирус је побеђен", славодобитно су на све странеразглашавала пропагандна гласила док је Кризни штаб саопштавао доказано лажиранеподатке о све мањем броју заражених и преминулих.  

  Намерно доведени у заблуду, људи су ишли на журке, утакмице, прославе и другевисокоризичне догађаје. Фабрика лажи је учврстила култ личности Александра Вучићакао спаситеља од короне који је, успут, сачувао и нашу економију.  Ни десет дана након одржаних избора, који суоцењени као најнеправилнији од обновевишестраначја у Србији, испоставило се да вирус ипак није побеђен. Поново ухваћен улажи, Александар Вучић је постао први политички лидер у политичкој историји који је утри дана успео да самом својом појавом на телевизији произведе масовне демонстрацијепротив себе. Први пут када је на РТС-у изјавио да ће студенти морати да се иселе издомова, чиме је направио студентске протесте након којих је променио одлуку.  
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  Други пут када је поново покушао да направи грађане Србије будалама и најавиоувођење полицијског часа. Против људи који су се побунили на ту одлуку власт је унаредним данима послала полицију, жандармерију, коњицу, антитерористичке јединице,хамере и полицијске псе. Четири дана су трајали улични немири након којих сеАлександар Вучић понашао као да никада није ни предложио увођење ванредног стања.  Где смо данас?  У дану када је било 45 пута више заражених него 15. марта председник Србије се возиоелектричним аутомобилом док је отварао тржни центар.  Последња препорука Кризног штаба и градоначелника Београда је да се утиша музика уклубовима и кафићима.  Вучић је изјавио да је од безбедносне службе сазнао да вирус неће ускоро престати и даје на томе захвалан шефу БИА-е.  Поједини чланови Кризног штаба показали толики ниво лојалности да су догурали и дотога да постану министри.  Потпуно неспособна да се ухвати у коштац са било којим стварним проблемом, власт идаље покушава да анестезира грађане сталним заседањима Кризног штаба, конфузними противречним изјавама које би често биле и комичне да нису дословно играње саживотима свих нас.  

  У данима у којима се очекује пораст броја заражених и потенцијални потпуни крахздравственог система власт због свог неодговорног, неспособног и политикантскогпонашања и произвођења беспотребне политичке и друштвене кризе током ванредногстања нема никакав легитимитет да спроводи било какве мере колико год да су нампотребне. То је јасно свима, и грађанима и Александру Вучићу, који ће пре дозволитиепидемиолошку катастрофу него што ће ризиковати нове протесте.  Када није било потребе за тиме били смо у највећем затвору у Европи. Данас, када сунам строже мере неопходне, не затварају се ни ноћни клубови.  Након ове епидемије гробља можда неће бити препуна, како је то најавио АлександарВучић.  У затворима би, ипак, након смене власти, морало да се нађе места за све који суучествовали у урушавању Устава Републике Србије, угрожавању опште безбедности ијавног здравља.  (Аутор је политиколог и члан Председништва Странке слободе и правде)  (директно.рс)
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