
Ђорђе Вукадиновић: Вучић је од политичке сцене у Србији направио "мртво море", свако ко се појави као опасност аутоматски постаје жртва медијског погрома и демонизације
среда, 12 август 2020 11:49

Прича о некој енормној популарности Александра Вучића је помало мит, јер је, са свим
ресурсима са којима располаже, право чудо да тај рејтинг није и много већи, оценио је
политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић, један од оснивача Удружене опозиције
Србије (УОС).

  

  

Вукадиновић је у интервјуу за лист Данас констатовао да је Вучић од српске политичке
сцене направио "мртво море".

  
  Не би требало превише журити са лансирањем председничког кандидата, чак и да га
има     
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Како је објаснио, свако ко се појави, "било у СНС или у јавности", а учини се макар
потенцијално опасним да би могао стећи неку озбиљнију популарност, аутоматски
постаје предмет најстрашнијег медијског погрома и демонизације.

  

Он је оценио да зато и сматра да не би требало превише журити са лансирањем
председничког кандидата, "чак и да га УОС има".

  
  

Нема никакве дилеме да је удружени наступ опозиције, целе, или бар њеног
већинског дела, оно што страшно брине, нервира и плаши Вучића и зато свих ових
година све чини да до тог удруживања не дође

    

Према мишљењу Вукадиновића, напади са којима је формирање УОС дочекано са свих
страна, "како и режимских, тако и неких номинално опозиционих", доказ су да је реч о
исправном путу, на којем ће бити много препрека и искушења.

  

Али, немам никакве дилеме да је удружени наступ опозиције, целе, или бар њеног
већинског дела, оно што страшно брине, нервира и плаши Вучића и зато свих ових
година све чини да до тог удруживања не дође. А ако дође, онда чини све да га што
пре разбије и компромитује, или лансира неке своје, наводно идеолошки чистије
савезе, констатовао је Вукадиновић.

  

Он не верује да ће власт "дозволити" боље медијске и изборне услове, него ће на то
бити принуђена што политичким притиском, што економском кризом која је пред нама.

  

(Фонет-Данас-НСПМ)
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