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Србија није демократија и преговоре о њеном чланству у ЕУ треба суспендовати све док
је на власти Александар Вучић, који на власти опстаје помоћу метода свог ментора
Слободана Милошевића – брутално гуши опозицију и контролише медије и правосуђе,
пише Дојче веле (Deutsche Welle-DW).

  

  

Председнику Србије Александу Вучићу драже је да верује да иза масовних
демонстрација стоје стране силе, него да призна да су оне израз незадовољства
његовом влашћу и зато шири теорије завере, што је научио од свог ментора Слободана
Милошевића, наводи у коментару ДВ.

  

Након што је забележио убедљиву победу на „изборима“ које је бојкотовала опозиција и
сада контролише две трећине мандата у парламенту, „Вучић нема објашњење за то како
‘страни агенти’ могу да контролишу десетине хиљада људи широм Србије. Нити наводи
икаква имена. Напросто шири исте теорије завере које сежу још у време владајуће
југословенске комунистичке партије“, пише ДВ.
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То је, како се наводи у коментару, „научио од свог ментора, бившег председника
Слободана Милошевића, који је такође мутирао од комунисте у националисту“.

  

„Вучић такође тврди да је демократски владар и усвојио је методе свог ментора за
опстанак на власти – гушење опозиције, преузимање медија и држање правосуђа под
контролом“.

  

У коментару се наводи да је и на демострације одговорио шаљући своје јуришнике,
униформисане или провокаторе у цивилу, који се, супротно ономе што Вучић тврди, нису
суздржавали већ су тукли и мушкарце и жене оборене на тло, па и децу. „Домаће снаге
безбедности већ одавно су срамота државе Србије“, сматра ДВ.

  

„Србија није демократија. И док то не постане, не треба да буде сматрана потенцијалном
чланицом Европске уније. ЕУ има довољно проблема са аутократским лидерима у својим
редовима“, оценио је коментарор ДВ.

  

ДВ констатује и да је немачка канцеларка Ангела Меркел предуго подржавала Вучића и
да би он могао да баци сенку на њен успешни канцеларски мандат.

  

Када је немачка преузела председавање ЕУ, од Меркел су се, пише ДВ, могле чути лепе
речи о правној држави и демократији.

  

„Међутим, речи нису довоље. Потребна је акција. Приступни преговори Србије треба да
буду суспендовани све док је Вучић на власти. Званичници ЕУ треба да затраже
независну истрагу бруталних напада на демонстранте. Ако Србија одбије сарадњу,
њеним министрима треба забранити улазак у ЕУ“, сматра ДВ.

  

(Бета)
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