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Председник Републике Србије Александар Вучић изјавио је да пројекат Јадар неће бити
повучен, он стоји и нигде се померити неће. Они су га довели, а ми смо урадили све што
је народ тражио и то је то.

  

Најзад смо доживели и тренутак када је Александар Вучић коначно једном изрекао
истину, што се иначе изузетно ретко и готово никада не дешава.

  

Непрестано лавирање између брутално пласираних неистина и бесомучног свакодневног
спиновања примењују се као метод владавине од самог доласка напредњака на власт,
сада је овом   вођином изјавом дошао до свог врхунца .Хипокризија и отворено
лицемерство, безочно ругање и обмањивање народа кога је он милостиво дошао да
саслуша више се и не крију већ се примењују отворено и без икаквог скрупула јер је
напредњачки вођа убеђен је да је његова моћ обмањивања и спиновања довољна да
сваку кризу и политичку аферу пацификује, разводни и стави под контролу.
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    Александар Вучић изјавио је да 'пројекат Јадар неће бити повучен, он стоји и нигде сепомерити неће'. Најзад смо доживели и тренутак када је Вучић коначно једном изрекаоистину, што се иначе изузетно ретко и готово никада не дешава    Тај ничим ограничени начин личне владавине траје већ пуну деценију а да сенапредњаци и даље неуморно позивају на период владавине ДОС-а до 2012 године, каода Александар Вучић није учествовао у вршењу власти пре 2000 године када је Србијадоживела велику економску, социјалну и политичку катастрофу.  Стално пребацивање одговорности на владавину ДОС-а више не може бити изговор заапсолутно разарање институција и демократског потенцијала српског друштва. О томенајбоље сведочи изјава дежурне гласноговорнице А. Вучића, особе која себепредставља као председницу владе. “Садашња власт ни на један начин није сеобавезала компанији Рио Тинто али је претходна власт обавезала државу.  Претходна власт од 2004. године давала је дозволе Рио Тинту , који је у складу сазаконом и одобрењима владе улагала у тај пројекат и да сада држава не може да ихотера из Србије. То што је пројекат предвиђен Уредбом о просторном плану непреставља никакав проблем и не значи ништа посебно, односно да не значи да ће тајпројекат бити реализован“.  Да ли тзв. премијерка има представу да директно дезавуише свога шефа АлександраВучића који се јасно изјаснио да подржава наставак радова на отварању рудника удолини Јадра. Она је додатно потврдила да је само део политикантске игре А. Вучића дасе огољеним популизмом покрију праве намере напредњачке власти садржане у садавећ отвореном подржавању пројекта корпорације Рио Тинто што се уклапа уинвестициону политику коју они спроводе доводећи нашу земљу у колонијални положај уодносу на мултинационалне компаније које не поштују ни домаће законодавство нитиелементарна људска и радна права наших људи запослених у њима.  При томе је СНС у току кампање за изборе 2012 дала чврсто обећање да ће поништитисве штетне уговоре које је донела претходна власт, што се наравно није догодило.Остала је само празна политикантска реторика што је и данас једна од главних одликанапредњачког режима и његовог вође.  На покретање друштвене акције и протесте грађана подстакнутих еколошким питањимаа посебно форсирањем од стране државе пројекта отварања рудника литијума у долиниЈадра А. Вучић одговорио је његовом већ препознатљивом популистичком мантром,одласком у народ и давањем обећања која сама служе да се фингира излазак у сусретзахтевима обичних људи, као и тежњом да се добије на времену и при томе не да дајасан одговор на суштински захтев –обустављање отварања рудника литијума.    Део његове тактике је већ толико пута виђен а састоји се у пребацивању одговорностина опозиционе странке и бившу власт ДОС-а али и у изрицању оптужбе да се еколошкипротести политизују и служе за добијање политичких поена    Део његове тактике је већ толико пута виђен а састоји се у пребацивању одговорностина опозиционе странке и бившу власт ДОС-а али и у изрицању оптужбе да се еколошкипротести политизују и служе за добијање политичких поена. Док се он не бавиполитиком већ само испуњава захтеве народа а не политичких странака. Јер измеђуњега и народа више по њему нема никаквог посредника, он је једини правоверни тумачнародне воље. Његов лични облик владавине, праћен фарсичним култом личности икликом некомпетентних и слугерањских функционера само је још један доказ дадиктатори никада ништа не уче из историје. Они верују у ирационални свет у коме секрећу губећи додир са реалним светом и животом. И то се управо већ десило А. Вучићу очему сведочи његова“ искрена“ изјава о томе да пројекат рудника литијума остаје јер јесада сасвим очигледно да је то државни пројекат.  Али његово политичко маневрисање и свеприсутни политичко-медијски маркетинг нисуовога пута постигли очекивани учинак , јер је народ на који се он позива прозрео његовунедостојну и бескруполозну политикантску игру. Јер после његове изјаве да пројекатрудника литујума у долини Јадра стоји и нигде се померити неће добио је јасан одговориз Горњих Недељица. “Згрожени смо изјавом Александра Вучића, крећемо у протестеод 3 јануара 2022 године“. Савез еколошких организација такође је најавио покретањенових протеста и блокада саобраћајница. “Овог пута уместо досадашњих сат, односнодва сата, најављује да ће блокаде трајати чак три сата и то са почетком у 13 часова.Прво ћемо блокирати путеве три сата , а после и дуже и шире, све док ПредседникАлександар Вучић не повуче уредбу и не склони Рио Тинто из Јадра и Србије. Нама неманазад, а ни свима вама, јер Србија је једино што нам је остало. Ми нисмо политичари, већобичан народ који не жели руднике литијума у својој близини. Станите уз нас да будемонарод достојан својих предака.“ Ово је Сувоборска и Церска битка нашег временаизјавила је Љиљана Браловић из еколошког удружења Сувоборска Греда.  

  Ова најава нових протеста јасно говори да се више не ради о дневној политици иполитикантским играма у којима се добро сналази А.Вучић, већ је у питању одбранаправа на достојанствен људски живот, предачког искуство опстанка на земљи којуобрађују генерације из овога краја, историјске и   исконске тежње да се одбрани исачува традиција отпора и супротстављања неправди и насиљу.  Зато је од пресудне важности да протести и даље остану израз већ изражене вољеграђана да бране основне егзистенцијалне предуслове-воду, земљу и ваздух и то наначин који ће бити негација наше етаблиране и јалове страначке политике. Указује сепресудне прилика да се сада акционо и програмски обједине све еколошке иницијативејер то је основни предуслов да се овога пута не распе и обесмисли пробуђена енергијаграђана јер је очекивано да ће напредњачки режим учинити све да дискредитујееколошки покрет тако што ће га представити нејединственим али и као део наше иначедезавуисане и обесмишљене свакодневне политике.  О томе најбоље сведоче изјаве А . Вучића већ толико пута поновљене и испражњене одбило каквог смисла“ Поносан сам на то што немам паре у иностранству и мој једини циљје да ОСТАНЕМ У KЊИГАМА KАО ЧОВЕK KОЈИ ЈЕ УРАДИО НАЈВИШЕ. То је терор, онине дају никоме да мисли другачије, опозиција делу је у два правца-да Вучићу уништиживот и са друге стране напада на свакога ко мисли другачије. Да ли неко одпредставника бившег режима има план. Па има га. То је какао стрељати, убити , судитисвима око Вучића. Видео сам да је Имра Kан поставио један запис на мрежама који кажеда ако хоћеш да избегнеш критику, треба да не радиш ништа и будеш нико и ништа.Немам проблем с тим, јер на крају резултат и рад побеђују“.  Он нам је остао дужан одговор на питање? Да ли је поносан што је тако безочнообмањивао и лагао народ у Горњим Недељицама и шта су његов рад и „историјски“резултати донели обичним „људима“ , само гомилу празних обећања, огољенополитиканство и покушај да се још једном обмане окупљени народ коме је он по његовимречима тако посвећен.  Све је то било дилетантско глуматање и политикантска представа у којој он настојао даи даље игра улогу неприкосновеног вође и благонаклоног политичара спремног дарешава проблеме обичног народа. А његова владавина се и заснива на огољеномполитиканству, безочном обмањивању и клијентелистичком устројству његове незаситеолигархије. У овај начин владавине спада и његова тврдња да су протестиисполитизовани и поред тога што су захваљујући његовој доброј вољи испуњени свизахтеви народа чији је он једини аутентични гласноговорник.  Ову његову недостојну мантру шире таблоиди и електронски медији са националномпокривеношћу, што је само израз апсолутне медијске контроле на којој почиванапредњачки режим и систем личне владавине А. Вучића. Он није   приликом „историјске„ посете Горњим Недељицама одговорио на основни захтев народа да се тадабезрезервно   одреди о захтеву о неопходности заустављања пројекта отварањарудника литијума. Сматрајући да је успео да својом „харизмом“ довољно пацификује иумири протесте грађана он се сада јасно и недвосмислено изјаснио да и даље подржаваископавања литијума у долини Јадра, што је могло бити изненађење само за оне којиподлежу опробаном политикантском маневру, да је вођа добронамеран и спреман даразговара са народом али не и са онима које он сматра да су неконструктивна иразбијачка опозиција.  Наравно, за све грешке и пропусте криво је његово окружење, министри и локалнифункционери који раде на своју руку и без његовог знања. Он се често позива на његовухраброст и недостатак кукавичлука али није имао смелости и људског поштења даграђанима Горњих Недељица каже да пројекат Рио Тинта и рудник литијума имајуњегову недвосмислену подршку . На тај начин он се пре свега наругао људима који себоре у том крају за своју земљу и опстанак али је показао као и много пута до сада свусвоју безочност и лицемерство што су трајни израз и суштина његове владавине инепрестаног обмањивања наше јавности. Он је давно већ прекорачио границу у којој јелаж постала главни израз његовог   схватања и деловања у политици. Маске су најзадпале у указало се право лице напредњачког режима, засновано на мегаломанскимтежњама једног човека убеђеног да ствара историју, не водећи рачуна о ноторнојчињеници да историја уме да буде веома сурова и неправедна , у шта су се до садауверили многи „самозвани великани и „самопроглашене “историјске“ вође који сусиласком са власти нестали нетрагом са политичке сцене а историја их је забележиласамо као ординарне узурпаторе, диктаторе и политиканте.  По свему судећи „велики маг” политичког маркетинга се овога пута преиграо. Прецениоје по свему судећи своје политичко „умеће“ нудећи своју псеудо харизму као главнифактор решавања дубоке политичке и друштвене кризе настале након организовањапротеста и блокада изазваних деловањем Рио Тинта и његовог пројекта отварањарудника литјума.  
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    Сада се он суочава са "обичним" народом, на који се непрестано позива, не прихватајућида се ради о људима спремним да заложе и свој живот у одбрани исконског права наопстанак    Његова владавине улази у десету годину а он остаје и даље заробљен у свом анахрономи ретроградном схватању политике у којем је доминантно одсуство поштовања испровођења темељних демократских принципа и вредности, уважавања људских праваи слободе критичког мишљења  као и слободе медија, ниподаштавање компетентности изнања, подстицања слугерањства и тривијалног и анахроног култа личности,прожимања власти и криминалних организација, распрострањени клијентелизам иенормно богаћење њему и његовој партији најблискијих и најоданијих људи.  Сада се суочава са "обичним" народом на који се непрестано позива не прихватајући дасе ради о људима спремним да заложе и свој живот у одбрани исконског права наопстанак, а то је више од политике и политичких игара на које је он иначе навикао, радисе о заступању непатвореног људског живота и верности предачком позиву ипокретачком историјском искуству.
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