
Власт не преза ни од чега да би се заштитила од критике и оправданог незадовољства грађана

Пише: Ђорђе Вукадиновић
петак, 10 јул 2020 07:52

  

Као још увек народни посланик све до потврђивања мандата новог сазива народних
посланика, позивам и захтевам од (још увек!) министра унутрашњих послова господина
Небојше Стефановића, да, и мене као народног посланика и јавност, информише о
лицима која су јуче, овде испред зграде Народне скупштине систематски провоцирала
полицију, покушавајући да изазову реакцију органа реда, до чега је на крају крајева и
дошло. И после тога су уследиле сцене агресије и насиља према углавном мирним
демонстрантима.

  

  

Ја основано сумњам, али тражим званично саопштење и званични одговор – да је реч о
убаченим провокаторима. Да је реч о особама које су блиске да ли власти у целини,
неким деловима власти, или неким структурама, појединцима, или групама блиских
власти, јер не знам како другачије да објасним чињеницу да неко више од десет минута
провоцира и гађа званично обезбеђење дома Народне скупштине, а да нико на то не
реагује. А онда када уследи реакција – њих просто заобилазе, та лица бивају заобиђена,
а гнев, сузавци, пендреци и све оне ружне ствари и насиље које смо гледали јуче –
устремљују се на грађане који су одлучно, али мирно протестовали испред овог дома.
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Ја као грађанин, као опозициони политичар, имам право и могу основано да сумњам, или
чак шта више да будем сигуран на основу снимака које можете погледати на друштвеним
мрежама, посебно тог снимка о том фингираном, симулираном нападу и провокацији
групе од десет, петнаест, а не више од двадесет појединаца који као бацају флаше,
делове заштитне ограде на полицију, а онда се склањају, полиција их игнорише и онда
одлазе даље у интервенције, односно полазе у интервенцију против окупљених грађана.

  

  

Дакле, ја као грађанин, опозициони појединац и политичар могу да будем уверен да је то
симулација, превара и намерна операција која је циљана да изазове насиље. Наравно,
насиље увек изазива насиље и контра реакцију. Али, као посланик, од министра (још
увек министра), захтевам одговор и објашњење. Са све сликама, биографијама,
занимањима – као што је то пре два дана учинила власт на један недопустив начин,
укључујући прве, најодговорније људе у овој земљи и уз кршење Закона о заштити
података о личности, објављујући фотографије и детаље из биографије (чак и смешне
детаље из биографије од матурских и школских дана) појединаца који су медијима дали
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неку изјаву критичну према власти испред Народне скупштине.

  

  

И онда се све о њима сазнало, од крвних зрнаца, какви су били у школи, како су се
понашали, да ли су имали мобилни телефон и да ли су били добри према наставницима.
Све је то објављено за појединце чије изјаве се нису допале актуелној власти. А, овде
где имамо нападе, насиље, најстрашнију провокацију према органима реда и што је
изазвало реакцију и неконтролисано насиље које је сатима трајало синоћ по улицама
Београда – ту нема ништа! Имао нека неодређена саопштења, алузије на „страно
мешање“, „страни фактор“ као она стара класична мантра „шпијуни, страни шпијуни,
домаћи издајници и плаћеници“.

  

Дакле, за почетак да видимо имена и презимена тих лица, да ли су безбедносно
интересантни и да ли су људи који су блиски неким криминогеним структурама, или су то
делови службе безбедности на специјалном задатку. И ако јесу, питам одавде: „Који је то
задатак на ком су била та лица и ти појединци који су овде упорно, систематски и
очигледно плански намерно изазивали полицију испред зграде?“ Желели су да се
представе да су они као „део демонстраната“ и да се окрене гнев грађана и јавности
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против протеста, по мени оправданог протеста.

  

Уколико, пак нису, што бих ја волео да је случај, делови служби безбедности, или неких
полицијских, параполицијских снага – онда бих волео да знам шта се догодило и да ли ће
они бити процесиуирани. И да ли су већ ухапшени – као што се промптно реаговало
према неким другим лицима, укључујући и клинце, или малолетна лица која су се некако
нашла у епицентру догађаја, можда бацили неку флашу или нешто, али неки су само
седели на земљи, покушали да се склоне и били су брутално пребијени од стране те исте
полиције.

  

Откуда ти двоструки аршини?

  

Дакле, или су ови хулигани који су очигледно провоцирали и мислим да су убачени са
задатком да провоцирају сукоб, или су на вези и са вези са влашћу, или деловима
власти. Пазите, можда су то неки делови власти, неке самосталне отргнуте структуре
безбедносног апарата – или нису, па онда нам утолико пре министар дугује одговор, а и
одговорност зашто нису већ похапшени, што је морало да се догоди. И зашто нису имали
онакве санкције као што су имале десетине младих људи случајно затечених, или
случајно одабраних да буду мета демонстрације силе од стране власти.

  

То су озбиљна и тешка питања, јер сугеришу да власт не преза ни од чега да би се
одбранила и заштитила од оправдане критике и незадовољства грађана.

  
  

Не могу да не поновим питање где је та брига, та забринутост била у мају и јуну када су
преко ноћи укинуте све мере и све забране да би се створила илузија и привид
нормалности како би се одржали избори и на њих извело што више грађана

    

Управо у тренутку када сам заказао конференцију, чуо сам обраћање председнице
Владе, чуо сам одлуке о забрани окупљања више од десет особа и на затвореним и на
отвореним просторима у Београду, тобоже сад због „велике забринутости“ због ове
ескалације епидемије.
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Не могу да не поновим питање где је та брига, та забринутост била у мају и јуну када
су преко ноћи укинуте све мере 
и све забране да би се створила илузија и привид нормалности како би се одржали
избори и на њих извело што више грађана. То питање стоји и оно не сме бити
гурнуто под тепих свим овим новим актуелним дешавањима и овим ружним сценама.

  

Понекад ми се чак чини да су ове сцене и ови сукоби у великој мери иницирани због тога
да би се заборавило, или скрајнуло и маргинализовало оно питање које сам овде
постављао већ неколико пута, а то је питање: „Ко лаже, ко обмањује и ко треба да иде у
затвор?“ Да ли професор Радовановић који је објавио (пре тога је објавио наравно,
БИРН, али ја помињем због његовог ауторитета и професора Радовановића), да се
подаци о преминулим и оболелим „фризирају“, да је 2. јула према његовим подацима
умрло 52, али је пријављено свега шест смртних случајева. И то нису само преминули,
већ су преминули од последица коронавируса. Неко ко то објави, значи, или шири панику
и мора да буде позван на одговорност, кажњен, сакционисан – у затвор да иде, ако је
заиста измислио, обмануо јавност и унео панику, или пак морају да одговарају, ако треба
и у затвор да иду они који су систематски и упорно кривотворили податке, везивали
податке о оболелим и умањивали податке о броју оболелих и умрлих.

  

Није то само лаж, као што сам то већ рекао овде, него је то лаж која је произвела
несагледиве штетне последице по здравље људи с обзиром на те податке који су
објављивани и који су деловали бенигно, сећате се - један преминуо, а деведесет
заражених. То је данима тако објављивано пред изборе, пасу се људи онда опустили и
заиста дошли у опасност да буду заражени и да им се угрози живот.

  

Дакле, реч је о злочину, а не о обичној обмани и лажи, или скривању чињеница, мада је
већ и то довољно за осуду. Мислим да је у питању жеља, намера, страх да та истина не
избије до краја на видело и да јавност до краја не схвати, као и сви грађани који немају
могућност да се информишу преко друштвених мрежа, или ових неколико кабловских
система и телевизија које о томе пишу и извештавају. Жеља је да се то што више склони
од очију јавности, та страшна чињеница о кривоторењу података о оболелим и
преминулим од стране режима, да је онда у великој мери направљена и ова гужва. И
сада је покушај промене теме, замене теза и окривљивања грађана, а онда наравно,
одмах иза њих „зле опозиције“ која ето, „хоће да изазива хаос“ плус „не брине о
безбедности људи“.

  

Пре свега о безбедности људи нису бринули они који су (ако су) дозволили да се подаци
кривотворе и то систематски и плански да би се смањила опасност и да би, као што
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рекох, људи изашли на оне смешне изборе који су организовани 21. јуна.

  

Било како било, шта год да је био мотив, сада имамо конкретну ствар и конкретан случај
па не бих хтео да то поново оде под тепих. Имамо јасне снимке о јасним провокацијама
доста јасних лица, ликова и верујем да се те слике могу изоштрити, оних што овде
изазивају инциденте и провоцирају реакцију полиције. Имамо чињеницу да су поред њих 
просто прошли не обазирући се на њих, а и ови хулигани (са и без наводника) су доста
пажљиви били у бацању, чак и ону металну ограду када бацају - они баце поред да не
падне баш скроз полицајце. Као да чувају колеге – ако је реч о колегама.

  

У сваком случају, то је за најтежу осуду – шта год да је у питању.

  
  

Ако је и било неке сумње, сада је дефинитивно јасно о чему се ради и каква провидна
инсценација је у питању Очекујем да председник и МУП у току дана изађу са сликама и
именима ових (не)службених лица на задатку, а не да прозивају, хапсе и пребијају децу и
клинце по улицама. https://t.co/B8BBhGH7Sx

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) July 9, 2020    

Као што је за осуду, и завршавам тиме, оне слике неконтролисаног насиља које се након
тога дешавало на улицама Београда. То је сада друга ствар, други пар рукава, али је из
истог „пакета“. Дакле, да видимо снимак, наравно, има их више. Неки случајеви су
забележени, неки нису – где петнаест, шестнаест специјалаца пролази и туче што
пендрецима, што ногама човека који непокретно лежи на земљи. Они у пролазу га
ударају, „ципеларе“, пендрече и на крају га онако непокретног остављају. После долазе
друга двојица па га само склањају са пута да би полицијска кола могла да прођу!

  

Дакле, та слика тог непокретног тела на којем се иживљавају припадници органа реда и
безбедности у овој земљи је нажалост, ужасна и лоша, али истовремено и добра
илустрација онога што се овде дешавало.
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    Постоји једна невероватна, чудна, сумњива бар и мистериозна уздржаност, скоро домазохизма, према једнима, хулиганима – непосредним изазивачима нереда, и ондабрутално иживљавање над случајним, мање или више, пролазницима, или младићима,деци по улицама Београда - које после траје сатима    Значи, да се не лажемо, постоји једна невероватна, чудна, сумњива бар имистериозна уздржаност, скоро до мазохизма, према једнима, хулиганима –непосредним изазивачима нереда, и онда брутално иживљавање над случајним,мање или више, пролазницима, или младићима, деци по улицама Београда - којепосле траје сатима.  Е, ту нешто није у реду господине Стефановићу!  Значи, ја допуштам да се нешто не види, не зна, превиди, допуштам појединачнеслучајеве прекорачења овлашћења - али ово је систематска ствар! И ово игнорисањеових хулигана, и не само игнорисање, него је деловало као да су на истом задатку – ипосле ово иживљавање над грађанима Београда сатима уз бацање сузавца, за којекажу упућени да је апсолутно непримерено потреби и приликама. Па, на крају крајева иброј окупљених.  Километрима удаљеним деловима града су се чули пуцњи, бацан је сузавац, грађанинису могли да спавају, имали су тегобе и звали су хитну помоћ која углавном није моглада стигне од превише позива широм Београда ноћас. Тако је било и претходне ноћи.  Е, то је иживљавање над грађанима Београда и над онима који низашта нису криви, апонајмање су криви и за ову епидемиолошку и ову политичку ситуацију и кризу којуимамо. И што пре свест о тој кризи допре до одговорних лица, пре свега, мислим ту напредседника Републике и наравно власт и владајућу странку – то ће пре бити боље.Или, ако неће бити боље, али ћемо бар пре створити претпоставке да се проблем реши.    Забраном окупљања и бруталном интервенцијом какву смо гледали јуче – то се нећепостићи. Само ће криза бити дубља, само ће ескалација сукоба бити тежа и теже ћебити ствари вратити у какву-такву нормалу    Забраном окупљања и бруталном интервенцијом какву смо гледали јуче – то се нећепостићи. Само ће криза бити дубља, само ће ескалација сукоба бити тежа и теже ћебити ствари вратити у какву-такву нормалу.  Ја сам о томе говорио са овог места, упозоравао и у сали и овде, некад је то донеких допрло, чини ми се да до већине углавном није. Али бих волео и надам се даће ове речи не само остати запамћене, него да ће изазвати неку, макар и накнаднуреакцију код оних којих се то тиче и који можда још увек могу да се зауставе, илида спрече најтеже последице.     Неће ствар лећи тиме што ће се протест насилно растурити, или претњама од казни, илипретњама и страхом од епидемије, или од, не знам, страних служби – неће се решитипроблем који је генерисао ове сукобе. Немојте око тога имати икаквих илузија господинеСтефановићу, односно господине Вучићу!  (НСПМ)
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