
Ђорђе Вукадиновић: Тек ће се видети шта значи парламент без опозиције,  протести какве смо гледали протеклих дана иду само на руку Вучићу
среда, 05 август 2020 10:36

 Ђорђе Вукадиновић, бивши посланик у Скупштини Србије, изјавио је у емисији Студио
Н1 Ливе да нови сазив парламента неће имати опозицију, као и да ће у њему бити
"симулирања плурализма".

  

"Мислим да ће јавност оцењивати нови скупштински састав, а ја морам признати да ми
не недостаје то друштво. Скупштина ће бити 'проточни бојлер', као што је то углавном
била и до сада, али ће то сада бити без остатка и у потпуности. Контролну функцију коју
парламент има, акоја се често занемарује, сада неће имати уопште. И парламент у коме
сам ја седео четири године имао је проблема са тим. Власти је сметало сваки пут када ми
као опозиција покушавамо да вршимо ту контролну функцију и то су опструирали на
свемогуће начине", навео је Вукадиновић.
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Онк каже да је, упркос свему, некаква порука ипак успевала да стигне до јавности, као и
да ће се "тек видети шта смо изгубили када будемо гледали овај парламент без
опозиције".

  
  

Биће пар посланика мањина, који ће бити вербално радикални, а власт ће их
представљати као екстремисте који нападају државу, и тако ће и једни и други
сакупљати политичке поене

    

Медији и опозициона јавност је често превише критички и са ниподиштавањем гледала
на улогу посланика, каже Вукадиновић. То је посебно чинила и намерно подстицала
власт, са жељом да на политичкој сцени "само једно сунце сија и да ништа не сме да га
заклања", напомиње Вукадиновић.

  

Оценио је да ће у овом сазиву бити "симулирања плурализма", али да стварне
опозиције неће бити.

  

"Биће пар посланика мањина, који ће бити вербално радикални, а власт ће их
представљати као екстремисте који нападају државу, и тако ће и једни и други
сакупљати политичке поене. Како год, ово ће бити једини парламент у Европи, сем
белоруског, који нема опозицију", наводи Вукадиновић.
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  Говорећи о положају опозиције, казао је да је веома тежак ("нема исти одјек кадаговорите као посланик у Скупштини, или као 'грађанско лице' у Пионирскомпарку"), и додао да ће власт сигурно покушати да направи своју "конструктивну"опозицију.    Протести какве смо гледали протеклих дана само шаљу поруку слабости, и свесно илине, иду на руку власти    "Као што су били радикали унутра, или још мекше од тога. У Скупштини би то могао дабуде Шапић, али ја мислим да ће се ићи на то да и он буде инкорпориран у власт. Али тоније ни битно. Споља, то би највероватније могли да буду они који су изашли на изборе, анису прошли", процењује Вукадиновић.  Он је оценио да "нема смисла заказивати протесте ако нисте у стању да се скупинајмање четвороцифрен број људи", и да протести какве смо гледали протеклих данасамо шаљу поруку слабости, "и свесно или не, иду на руку власти".  (Н1-НСПМ)  
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