Свестан сам да улазим у неравноправну трку са страначким машинеријама, али те машинерије немај
Пише: Срђан Шкоро
среда, 09 фебруар 2022 15:00

Искрен да будем изненадио сам се кад сам чуо да се за будућег председника Србије (и
противника Александру Вучићу, актуелном председнику Србије, Бошку Обрадовићу,
лидеру Двери, Милици Ђурђевић — Стаменковски, лидеру Српске странке Заветници,
можда и бившем председнику Србије Борису Тадићу, генералу у пензији Здравку
Поношу…) кандидовао мој стари другар, комшија, пријатељ и колега (док смо били у
„Вечерњим новостима”), Срђан Шкоро.

Истина, Срђан је виспрен човек, образован, начитан и разуман, али све то, чини ми се, у
данашњој, махом ријалити-политичкој Србији (у којој, како неко на Скупштини Заветника
рече: „носе наочаре без диоптрије да би личили на свог лидера?!”) не пије воду…

Зато сам одлучио да позовем Шкора и поразговарамо о томе — шта му је циљ, план и
шта очекује, не само од избора него и када је о развоју догађаја у Србији реч.

СВЕДОК ОНЛИНЕ: Шта вас је „натерало” и који су мотиви да се кандидујете за
председника Србије?
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Политичари су постали најбогатији људи у држави, а грађани најсиромашнији народ у
Европи. Да се заустави бежање из земље у којој нико не види никакву перспективу.
Народне кухиње су постале наша стварност, а партијска књижица пропусница за бољи
живот

Срђан Шкоро: Главни разлог је свакако безнађе у коме се налазимо, као и вишегодишњи
неуспешни покушаји да се то промени. На обичног човека су сви заборавили. Политичари
су постали најбогатији људи у држави, а грађани најсиромашнији народ у Европи. Да се
заустави бежање из земље у којој нико не види никакву перспективу. Народне кухиње
су постале наша стварност, а партијска књижица пропусница за бољи живот. Ропска
послушност и ћутање као профитерство који су се укоренили као мера опстанка и
преживљавања.

С.О: На кога рачунате да ће Вас подржати у првом кругу гласања?

С.Ш: Људи попут мене… Искрени и часни, по цену сопствене штете, највећи део народа
са којим делим исту судбину и за које политичари у својим кулама од слоноваче слабо
маре, а још их слабије разумеју. Успешни домаћини, храбре грађанке, активисти и борци
за своја отета права… Они који ће видети моју искрену намеру да се живот у Србији
помери између чекића и наковња.

Новинарство је сахрањено у Србији без опела. Мораће поново да се диже и гради из
пепела

С.О: Да ли сте и колико свесни да улазите у неравноправну трку са страначким
машинеријама?

С.Ш: Апсолутно. Али, та машинерија нема ни срце, ни мозак, она меље и око себе, а и
људе који су њен део. Уверен сам да ипак бој не бије свијетло оружје већ бој бије срце у
јунака, а богами и чувени и многима неразумљиви српски инат. Не би било први пут да
буде изборних изненађења.
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С.О: Која је Ваша основна идеја у предизборној кампањи?

С.Ш: Волео бих да људи у мени виде наду, да, ипак, има шансе да ово буде земља где
постоји заштита за понижене и покрадене, да правда још станује у Србији.

С.О: Колико можете и колико сте спремни да издржите „пљување” у Вама
ненаклоњеним медијима?

С.Ш: Да се врабаца плашим, праћку бих носио. Они мене ме могу да увреде.

С.О: Шта мислите о медијској сцени Србије?

С.Ш: Уништена скроз. Новинарство је сахрањено у Србији без опела. Мораће поново да
се диже и гради из пепела. Спреман сам да помогнем максимално. Ово што тренутно
гледамо ничему не води.
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С.О: Да ли ћете водити „позитивну“ или „негативну“ кампању?

С.Ш: Описаћу кључне проблеме и дати предлог решења.

С.О: Имате ли утисак, да главни фаворит Александар Вучић није толико ЈАК колико
је наша опозиција СЛАБА И РАЗЈЕДИЊЕНА?

С.Ш: Мислим да је Вучић спреман на све да би остао на власти. Опозиција је у суштини
јалова, јер је практично чине људи који су каријеру почели из позиције власти, па не
умеју да опозиционо размишљају, а још мање да делују. Неспремност да чују истину о
себи у многоме их блокира да било шта промене у свом начину деловања.

Окупићу све паметне људе из Србије и дијаспоре да заједнички тражимо решење како
да најбрже изађемо из ове каљуге у коју су нас гурнули напредњаци и сви они који су
својим ћутањем помогли да се то догоди. Свакако ћу отићи и до Бироа за незапослене
да тамо замрзнем свој статус

С.О: Колико те задовољни изборним условима?

С.Ш: Они су изузетно лоши. Али још сам незадовољнији неспособношћу да се исказана
енергија бојкота преточи у боље изборне услове. Годину дана смо изгубили у
бесмисленим надгорњавањима, а доказано је да ова власт устукне само пред силом
народа на улици и јасним захтевима. Илузија је да ће било ко са стране да се избори да
Вучић било шта уради да повећа ниво демократије у Србији. Чак користи сваку прилику
да погоршава услове. Сад су знатно гори него пре бојкота који је и започет управо због
тога.

С.О: Уколико будете изабрани за председника који ће бити Ваш први потез?
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С.Ш: Окупићу све паметне људе из Србије и дијаспоре да заједнички тражимо решење
како да најбрже изађемо из ове каљуге у коју су нас гурнули напредњаци и сви они који
су својим ћутањем помогли да се то догоди. Свакако ћу отићи и до Бироа за незапослене
да тамо замрзнем свој статус.

Разговор водио Владан Динић

(Сведок)
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