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 Александар Вучић је на конференцији за медије одржаној 28. децембра тврдио да је
поносан на резултате које је Србија остварила 2020.  Хронологија догађаја током 2020.
показује да нема места за понос, напротив.  

  

У јануару је српска јавност била веома узменирена догађајима у Црној Гори. Након
усвајања Закона о слободи вјероисповести отпочеле су велике народно-црквене литије у
градовима широм Црне Горе. Криминални режим Мила Ђукановића је употребио силу.
Вучић се понудио да посети Црну Гору за Бадње вече. Митрополија црногорско
приморска је сматрала да он није пожељан у Црној Гори. Ректор Цетињске богословије
је то саопштио у Дану. Након тога Вучић се састаје са Ђукановићем у Јерусалиму.

  

У фебруару српске власти у Берлину, без овлашћења Народне скупштине,  закључују
три споразума са сецеионистичким властима из Приштине. У истом месецу Вучић се
поново састаје са Ђукановићем у Бриселу.

  

У марту се Вучић састаје са Гренелом и Тачијем у Вашингтону. Након повратака у Србију
српски председник држи конференцију за штампу са доктором Несторовићем о новом
вирусу корона. Несторовић поручује да се ради о смешном вирусу и позива српске
грађане да слободно иду у Милано на шопинг. Неколико дана касније српске власти
уводе ванредно стање.
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  У априлу Русија шаље помоћ Србији од 11 великих транспортних авиона. Српскипредседник се не појављује на дочеку иако је пре тога присуствовао слетању једногкинеског авиона помоћи. На РТС се емитује филм Путинови сведоци у којем се рускипредседник оптужује да је наручивао убиства. Косовска мрежа за пренос електричнеенергије постаје члан Европске мреже. Србија није уложила протест.  У мају се укида ванредно стање у Србији. Одржавају се фудбалске утакмице иако трајеепидемија короне. Расписују се републички избори. Први пут након неколико годинаМосква не пристаје на предизборну посету српског председника иако је она биланајављена за 16 мај.  У јуну СНС побеђује на изборима које је бојкотовала опозиција. Руски министар Лавровсе приликом посете Београду изјашњава против улоге САД у преговорима о КиМ.Гренел објављује да ће Србија одустати од лобирања за повлачење признања Косова.Након подизања предлога оптужнице против Тачија пред Специјалним судом у Хагу,отказује се потписивање Вашингтонског споразума. Вучић изјављује да ће позватиЂукановића да посети Србију иако је у Црној Гори полиција ухапсила владику Јоаникија.

  У јулу избијају протести у Србији поводом најаве српског председника да ће поновоувести полицијски час. Полиција брутално пребија демонстранте и грађане укључујући иаутистичног дечака у Новом Саду. Провладини медији нападају руског амбасадора да јеумешан у демонстрације. У августу се најављује да ће Вашингтонски споразум ипак битипотписати у септембру и да ће у њему наводно бити само економске одредбе.  У септембру Вучић и Хоти потписују Вашингтонски споразум. У члановима 7-8 Србија сепридружује антикинеским и антируским санкцијама. У члану 15 прихвата да Косовопостане чланица међународних организација или УН. Тако је Вучић пристао наИшингеров план који су тадашњи премијер Коштуница и Русија одбили 2007. године.Чланом 16 Србија признаје Јерусалим као главни град Израела, као једина држава уЕвропи супротно спољној политици ЕУ. Заузврат, Израел признаје Косово.
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  У октобру је отказана дуго најављивана посета Путина Србији. Истог месеца сеформира нова влада. Други мандат добија Ана Брнабић бивши службеник USAID иприпадник LBGT заједнице . Министарско место добија и Гордана Чомић, иако наизборима њена партија УДС блиска Беби Поповићу,  није добила ни 1%. Вућићу блискимедији нападају делове нове скупштинске већине у Црној Гори и митрополитаАмфилохија.    Резултати Вучићеве неозбиљне спољне политике у 2020. години су, дакле, погоршавањеодноса са Русијом и Кином али и са новим властима у САД, као и конфронтирањеспољној политици ЕУ    У новембру Бајден побеђује на америчким изборима иако су српске власти позивалеСрбе у САД да гласају за Трампа. Србија постаје лидер у броју заражених од короне урегиону. Србија се задужује 85 милиона евра да би градила пут Ниш –Приштина који ћеАлбанцима са КиМ омогућити најбржу везу са ЕУ или са државама у којима живињихова дијаспора .Износ кредита је дупло већи него вредност ковид болнице уБатајници.   У децембру Приштина преузима надлежност над енергетским системом на северу КиМ инад језером Газиводе које се простире и на територији уже Србије. Власти у Београдунајављују саопштење у року од 72 сата. Саопштење никада није издато. ПремијерБрнабић објављује да Србија одустаје од 5G технологије. У пракси то значи одустанак иод сарадње са кинеском фирмом Хуавеи. Србија прихвата Фајзерову вакцину пре ЕУали не издаје дозволу за руску која је пре ње ушла у употребу.    У унутрашњој политици настављена је предаја надлежности и имовине шире и ужеСрбије властима у Приштини. Вашингтонски споразум отвара врата за чланство Косова уУН    Резултати Вучићеве неозбиљне спољне политике у 2020. години су, дакле, погоршавањеодноса са Русијом и Кином али и са новим властима у САД, као и конфронтирањеспољној политици ЕУ. У унутрашњој политици настављена је предаја надлежности иимовине шире и уже Србије властима у Приштини, мандат Ане Брнабић, као и наметањеЛДП идеологије у Србији. Вашингтонски споразум отвара врата за чланство Косова уУН. Сусретима са Ђукановићем давао је легитимитет човеку који је прогонио СПЦ уЦрној Гори. Још увек није имао билатералне састанке са новим властима у Црној Гори.Највећи број заражених короном у региону показује и крах здравственог система Србије.
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