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Политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић изјавио је у јутарњем програму “Пробуди се”
на ТВ Нова С да нису сви демонстранти који су насилно протестовали “Вучићеви
хулигани” и убачени елементи режима и навео да међу њима има и оних који искрено
протестују и незадовољни су укупном ситуацијом у земљи. Некадашњи директор ВБА
Момир Стојановић сматра да су протести још у зачетку и да ће цела јесен бити
обележена исказивањем незадовољства грађана.

  

  
  

Вукадиновић: Погрешно је рећи да су сви они који су се тукли са полицијом убачени
елементи. Није то црно-бела слика како се представља. Морамо раздвојити режимске
провокације и убачене елементе, с једне стране, и младе који су по цену повређивања
били спремни да се боре против режима

    

Да ли су нереди на протестима стварни или подментнути тема је била јутарњег
програма ТВ Нова С, а говорили су Ђорђе Вукадиновић и Момир Стојановић.

  

Вукадиновић је навео да да нису сви они који су се сукобили са полицијом и изазивали
немире Вучићеви хулигани. Он је изјавио да је на протестима била режимских
провокатора, али и оних младих људи који су били спремни на све у борби против
власти.

  

“Погрешно је рећи да су сви они који су се тукли са полицијом убачени елементи. Није то
црно-бела слика како се представља. Морамо раздвојити режимске провокације и
убачене елементе, с једне стране, и младе који су по цену повређивања били спремни да
се боре против режима”, навео је Вукадиновић.

  

Он је изјавио да нема сумње да на протестима има и симпатизера и леве и десне
политичке опције, као и да то не мора да буде нужно мана, него потенцијално њихова
снага. Вукадиновић је додао да је било и бруталности, али и оправдане интервенције
полиције када је била нападнута, али да би волео да види ко су ти који су то чинили.
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“Питао сам Стефановића за то, да видимо имена и лица. За кратко време чули смо
читаву биографију оног дечка са ћалетом, сазнали смо какав је био и према
наставницима. Дајте нам да видимо и податке о онима из првих редова са протеста”,
рекао је он.

  

Вукадиновић је рекао да су на прорежимским телевизијама сви демонстранти
представљени као хулигани, или као страни плаћеници, те да смо такве теорије имали и
раније.

  

  
  

Вукадиновић: Раније је био Сорош, али пошто је сад пријатељ са Вучићем, није више.. У
опозиционим редовима имамо покушај да се као легитмини протестанти представе само
они који вичу ‘седи доле’. Тај протест ће увенути, ако се не буде ширио. Мислим да је
добро да је и косовска тематика била у првом плану

    

“Раније је био Сорош, али пошто је сад пријатељ са Вучићем, није више.. У опозиционим
редовима имамо покушај да се као легитмини протестанти представе само они који вичу
‘седи доле’. Тај протест ће увенути, ако се не буде ширио. Мислим да је добро да је и
косовска тематика била у првом плану”, навео је Вукадиновић и додао да је најава
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затварања Београда била сам окидач за протесте, а да је узрок темељно
фундаментално незадовољство и одсуство институција које су сведене на једног човека.

  

Стојановић: Власт спремна по сваку цену да се одбрани

  

Бивши шеф ВБА Момир Стојановић рекао је да је очигледно да је део људи који су били
присутни на протестима под директним утицајима из сектора безбедности, који желе да
протесте обесмисле.

  

“И само појављивање сумњивих људи поред Председништва говори да је ова власт
спремна по сваку цену жели да се одбрани. Да је тако говори и изјава Александар
Вучића да њему није никакав проблем да окупи 2000.000 присталица… “, сматра
Стојановић.

  

Он је навео да је за очекивати да због укупног стања у друштву кулмунација буде на
јесен, када се најављује отпуштање већег броја запослених, пре свега из страних
комапанија.

  

“Укупно дешавање у здравству, сазнање грађана да је и у другим секторима тако,
чињеница да се дешава нешто око Косова, утицало је на по мени одржавање протеста. У
ситуацији какву имамо данас, када је обесмишљена свака политичка опција заслугом
власти, на улици имамо оправдане протесте грађане које нама ко да води”, рекао је
Стојановић и додао да имамо толико девастиране политичкр опције које не могу да
предводе и артикулиушу тај гнев грађана.

  

Он је навео да увек када су се преломни догађаји дешавали користила да иста та
терминологија, да је на удару демократски режим, од стране иностраних ценатар моћи.

  
  

Стојановић: Сада се заступа теза преко режимских медија да се протести грађана
повезују са утицајем руских кругова. То су спиновања да се замагли стварност, а
стварност је да је кулминирало незадовољство грађана са укупном
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политичко-економском ситуацијом у земљи

    

“Сада се заступа теза преко режимских медија да се протести грађана повезују са
утицајем руских кругова. То су спиновања да се замагли стварност, а стварност је да је
кулминирало незадовољство грађана са укупном политичко-економском ситуацијом у
земљи”, изјавио је Стојановић.

  

Он наводи да су протести у зачетку и сматра да ће цела јесен бити обележна
исказивањем незадовољства грађана укупном ситуацијом у земљи.

  

“Полиција је извела коњанике на улице, што говори да тиме жели послати поруку, да ова
власт није вољна да буде компромиса са онима који другачије виде Србију. Мислим да
улазимо у турбулентну јесен са врло неизвесним исходом и мислим да ће то много дуже
трајати, да ће потрајати чак и до пролећа. Желим да протести буду мирини и да грађани
истрају у својим захтевима”, рекао је бивши шеф ВБА.
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