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 Новинар БИРН-а Слободан Георгиев, оценио је у Новом дану ТВ Н1 да је власт у Србији
можда забринута због протеста "Један од пет милиона", јер се први у пут у ових седам
година суочавају са нечим што на шта не могу до краја да утичу, већ морају на то да
реагују.

  Георгиев је приметио да власт емитује забринутост у вези са грађанским протестима,
али да је питање да ли су стварно забринути. Када је сва власт сведена на један центар,
тај центар с времена на време пуца, јер не може да издржи ту количину ужаса и реалног
притиска са којим се суочава.

  

"Када видите Вучићев дневни распоред, то је хорор! Ја не знам ко би се прихвато тог
посла. Он се дневно виђа са 150 људи, од којих су већина његови људи са локала који
праве проблеме", рекао је новинар БИРН-а који не искључује могућност да власт заиста
јесте забринута због протеста.

  

"У ових седам година први пут да не могу до краја утичу, не диктирају темпо, него морају
да реагују. Пробали су са овом кампањом 'Будућност Србије', па са дочеком Путина да
ствар окрену, па нешто то не иде. Па су мислили да игноришу, па ни то не иде. Људи су
упорни", казао је Георгиев.

  

 1 / 3



Слободан Георгиев: Пустимо Вучића да буде Вучић, где су институције да раде свој посао
четвртак, 14 март 2019 11:28

"Ни у једном закону не пише да је Вучић сведржитељ. Да ли он крши Устав? Крши. Да ли
крши закон? Крши. Али постоје институције које треба тиме да се баве и кажу: 'Друже,
није то твој посао'."

  

Вучић је, према његовој оцени, показао да је научио све лекције из политике, и отуд
таква реакција на протесте.

  

"Вероватно је у својој генерацији најталентованији политичар, човек је очигледно је
штребер, учи врло детаљно, гледа шта су други (радили) учи на грешкама, и њему
изгледа да ако се и мала нека ствар ствар, да то може сутра да прерасте у грудву која
ће да га сруши, и зато је испољио нервозу према тим догађајима, зато је на неки начин
својим неким изјавама генерисао додатно незадовољство", казао је Георгиев.

  

Георгиев ипак сматра да напор не би требало да буде у томе да оде Вучић, већ да људи
у институцијама почну да раде свој посао.

  

"Ни у једном закону не пише да је Вучић сведржитељ. Да ли он крши Устав? Крши. Да ли
крши закон? Крши. Али постоје институције које треба тиме да се баве и кажу: 'Друже,
није то твој посао' (...) Пустимо Вучића да буде Вучић, он уопште није тема. Мени су тема
ови људи који живе од буџета и који разумеју да је буџет Вучићев новчаник из којих их
плаћа. Мене занимају ти људи. Мислим да на РТС-у раде професионалци, не мислим да
им је неко ишчупао мозак. И требало би или да крену да раде свој посао или да кажу:
'Људи довиђења'. Па, није смак света, многи људи су изгубили посао", поручио је он.

  

Када је реч о опозицији, гост Новог дана сматра да они желе да артикулисано
незадовољство грађана на протестима преточе у енергију која ће створити нову
опозициону снагу, јер је опозиција, како је оценио, потпуно уништена - и организационо и
идеолошки.

  

"Ови протести су артикулисали покрет један 'Један од пет милиона' и то је то. Све друго
је трошење енергије ни за шта", сматра он.
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Коментаришући текст заменика градоначелника Београда и високог функционера
СНС-а Горана Весића у којем је навео да би Зоран Ђинђић данас био уз Вучића,
Георгиве је рекао да је разумео шта је Весић хтео да каже, али и да је разумео да то
"нема везе с мозгом".

  

"Имам две идеје шта би било у алтернативној 'Вељко Лалић шта би било, кад би било
историји': Да је он (Ђинђић) преживео мислим да не бисмо имали СРС као било каквог
значајног играча, овог данас не би било. Друга опција је да мислим да би био још
духовитији од Бојана Пајтића на Твитеру, да би то била његова судбина", оценио је
Георгиев.

  

Изјава Федерике Могерини о Савету безбедности рутинска

  

Новинар БИРН-а се у јутарњем програму ТВ Н1 осврнуо и на изјаву високе представнице
ЕУ Федерике Могерини да би договор о Косову морао да буде потврђен у Савету
безбедности УН.

  

"Мислим да је то била рутинска изјава (...) Знамо да ако се велике силе договоре, и да
ако нешто дође на Савет безбедности, вероватно ће бити усвојено (...) Нажалост
историја нас учи да понекад прескоче Русију и Кину. 78 дана смо били под бомбама, и
нико их није питао, а оне ништа нису урадиле да то спрече. Министар спољних послова
сад спинује. Тај процес (дијалог) је стао, Србија је заустављена на свом европском путу,
Косово је заустављено на свом европском путу, цео регион је у лимбу. Та једна изјава
неће то променити, нити то значи нашу дипломатску победу", истакао је он.

  

Георгиев је оценио и да преговарачка платформа Приштине представља њихове
максималистичке циљеве са којима се и улази у преговоре, али који се никада не
остваре. Подсетио је да је Приштина усвојила своју платформу на транспарентан начин,
у парламенту, док још увек не знамо шта је то што Београд хоће.

  

(Н1)
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