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Да ли су вас изненадили протести  студентата, а посебно њихови разлози за
протест против диктатуре човека који је ипак добио изборе убедљивом већином? У
чему видите ту дикататуру?

  Нисам изненађена протестом студената. Млади су устали против лажи, аутократије,
медијске окупације коју спроводи Вучић, који јесте имао највећи број гласова, али
поставља се основано питање како их је добио. А добио их је немилосрдним трошењем
државних ресурса у кампањи, скупим спотовима, појављивањем на многим конвенцијама
тако што се возао хеликоптером, доводио је људе стотинама аутобуса да покаже снагу
подршке коју ужива. Окупирао је од 67-99% медијског простора, куповао директно и
индиректно бираче, кроз асфалтирање путева попут Мила Ђукановића или куповину
мобилних телефона, пакета с намирницама, обећавањем запослења или претње
губитком посла, опет попут Мила Ђукановића. Да не говоримо о бирачком списку на
коме има милион људи вишка, о нелегалном и пронапредњачком РИКу, срамотном
РЕМу...   

Где је Вучић то претерао, што студенти нису више могли да прогутају?

  

Мислим да је кап која је прелила чашу био тријумфализам и ниподаштавајући однос не
само према опозицији, него и према грађанима Србије. Вређање интелигенције нико не
воли и неће да аплаудира властитом колективном понижењу.
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  Није ли вам помало чудно што студенти  на протестрима никакако да усагласезахтеве и што им је требало осам дана да затраже  оставку Александра Вучића?  Студентски протест је спонтан и они су кренули најпре са "умереним" захтевима, а то једа се смени РИК, РЕМ, Маја Гојковић због суспендовања рада Скупштине и шеф јавногсервиса (РТС) Бујошевић. Будући да власт није реаговала, заоштрили су са захтевима, ау међувремену су докази о крађи избора пристизали. Пре неки дан је приведен наинформативни разговор човек који је на твитер ставио снимак процеса крађе! А оСавамали још ништа не знамо ни након годину дана.  Како је  могуће да су оставку Маје Гојковић  прво затражили студенти, а ек ондапосланици у парламенту?  Још 1. марта је затражена смена Маје Гојковић у Скупштини због тога што је онапонизила Скупштину отишавши на консултавије код Вучића и после укинувши радСкупштине током предизборне кампање. Потписала сам тај захтев са мојом посланичкомгрупом још 1.03, а сада је то опет актуализовано.  Захтев студената за сменом Гојковићеве је само оснажио захтев који су опозиционипосланици већ поставили. Ипак морам рећи да су нам студенти свима одржали лекцију,јер су се ујединили у формулисању захтева за сменама које сам поменула, а опозиција тоније урадила на време.  Професор Владимир Вулетић каже да су се они киоји су протестовали 96/ 97 године тражили признавање резултата избора ,а да се ови данас боре против  резултатаизбора. Он каже да су они тежили свети, а ови данас зазиру од света?  Професор Вулетић се нагодио са режимом,и уместо да буде са својим студентима он ихнапада. Ако се већ не слаже с њима, било би часно да ћути. А он вређа! Понављам,студенти протествују јер не пристају на лажи режима ,на обмане и уклизавање удиктатуру на велика врата. Не зазире од света неко ко жели да остане у својој земљи ине држи се максиме "да дипломирам,па да емигрирам". Згранута сам ружноћомВулетићевог текста објављеног у вашем листу и заменама теза којима се све време бави.  Вулетић каже и да за разлику од парола деведесетих, ове данас су пароле у којима доминирају псовке и које се могу преточити у каталог увреда?  Истина је да има парола које садрже и псовке, али оне су одраз дуго накупљаног гнева иделимично беспомоћног вапаја, јер ово је борба између Голијата АВ система који има свена својој страни и моћ и силу, и Давида-студената који имају младост и истину. Иначе,има веома духовитих парола, баш сјајних.  Он каже и да данашње протесте воде мрзовољни, осветољубиви џангризавилајавци  у оцвалим годинама. Ко ће за њима повикати Бојане, ожени ме?  А прича о мрзовољним оцвалим лајавцима је једноставно дегутантна. То је још једна унизу увреда, јер када је Вулетић протестовао то је била права страна историје, а ови сучак стари и ружни. Све време читања његовог текста сам имала утисак да увредама иетикетирањима протеста и оних који протестују, Вулетић грозничаво покушава да оперепоследње године своје биографије. Штета!  

  Колико се ови протести разликују од оних у којима сте ви учествовали и који сесада означавају као проетести изневерених очекивања ?И  Ви ових дана шетате састудентима. Због чега?  Шетам са студентима јер су у праву и јер је мени као професору место са студентима.Шетала сам и пре двадесетак година. Очекивања су била изневерена и данас имаморезултат, екипу из деведесетих на власти. Па како онда да не шетам са омладином!  Верујете ли Вучићу када каже да су протести  производ здраве демократије. Можели он дужи период да трпи да му се улицама шетају тамо неки незадовољни људи,или ће то можда прекинути расписивањем ванредних парламентарних избора којевеч наговештава?  Вучића протести нервирају и то се види. Он се једва суздржава да нас све директно неизвређа. За то су задужени његови познати "чауши",министри,посланици,аналитичари.Већ првог дана убачена је група која је цепала платно испред Скупштине на коме суслике несталих и убијених са КиМ. Али то им није прошло. Лако је могуће да се изазовуинциденти и фингирају напади на које ће власт "морати да реагује". АВ" прети"разрешењем путем избора. Ако опозиција пристане не ванредне изборе под оваквимнеправедним условима препоручила се за коначну пропаст. И опозиције, али и Србијекоја ће отклизати у једнопартијску диктатуру.  Очекујете ли да ће поједине опозиционе странке покушати да преузмуорганизацију протеста од студентаа  и да ли би то било добро.  Протест нико не може да преузме, а било би одлично да се странке и формалноприкључе протесту. Само политичке страње могу осигурати борбу за институције.Вучићу одговара предполитичко друштво у коме ми данас живимо. А то је да су странкенаружене и обесмишљене, а из тог "каљавог мора" уздиже се његова светла фигура "просвећеног апсолутисте".  Победу на председничким изборима Вучићу није честитало девет противкандидта.Да ли је то фер или је то можда права реакција на нефер услове које су имали укампањи?  Како да на победи честитате неком ко је крао, поткупио судије,везао вам руке и ноге, пасе с вама упустио у борбу и победио! Зачуђена сам онима који су му честитали!  Иако поједини опозициони кандидати тврде да је било изборне крађе, њиховареакција је млака као да ни сами не верују у то што говоре?  Снимљене крађе, препеглани листићи, фалсификовани записници, џакови са вишкомВучићевих листића су ствари на које треба да реагујемо сви. Кандидати који суреаговали су одмах били изложени сатанизацији, а неки обични људи и приведени. То јеслика Вучићеве демократије. На све ово би требало да реагују институције, али онескривају крађу. Потсетила бих Вучића на оне џакове из 2012. на које су указивали, папосле заборавили, као и на реченицу да се због једног гласа избори поништавају. Аданас режим пред камерама хорски исмева што у два џака има "само 4 листића вишка".Ако нешто не променимо у овоме ћемо живети барем до 2022!  Како гледате на то што опозициа не може да се договори чак ни око једноставнихствари ?  Растужује ме разједињеност опозиције чак и око техничких ствари. Као да ће сезаразити "идеолошким вирусом" опозиционог колеге ако с њим седне и договори се окосуве координације рада, поступања, подршке протесту, иступања у Скупштини. Разумемразличитости и уважавам их, али сам сигурна да сујете треба да сви оставимо код куће!  Многи  тврде да су то били избори за вођу опозиције, а већ сада Сашу Јанковћазбог 16 одсто гласова називају вођом опозиције. Како ви на то гледате?   Ово су били избори за председника Србије. Неки у опозицији су гледали да се измере ипозиционирају. Показало се колико је то било промашено и погрешно. ГосподинЈанковић је постигао сјајан успех који је тим већи ако узмемо у обзир у којим се условимаодвијала кампања. Ми не можемо имати вођу опозиције у класичном смислу речи, јер јегосподин Јанковић ванстраначка личност и није у Скупштини. Ипак он ће играти важнуулогу у српском политичком животу.  

  Очекујете ли и да ће Вук Јеремић основати странку и ако је оснује да ли ћете випостати њен део?  Верујем да ће господин Јеремић основати странку. Свакако ћемо сарађивати ивероватно формирати ширу народну коалицију. Сматрам да идеју националног идемократског треба у Србији неговати и чувати.  Какав ће Вучић бити председник по вама?  Вучић ће бити председник чланова и симпатизера СНС, а никако свих грађана. То севидело јасно кроз његово деловање као председника Владе, а и данас кроз бројнеестрадне наступе он се не држи државнички као председник свих грађана, већ каоострашћени лидер опозиције у перманентној кампањи. Поред тога и његоваспољнополитичка активност крот сусрете са људима типа Мекејна који је НАТО јастреб,уз истовремено опсенарство о доласку руских мигова, више личи на главињање него набалансирану политику. Дакле биће баш лош председник.  Разговор водила Мирјана Миленковић
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