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Водитељ Иван Ивановић оценио је да је народ изашао на улице из једног чистог и
искреног незадовољства, зато што му је пукло трпило и јер је притисак који народ у
Србији трпи неиздржив. "У овом тренутку имамо само чисту фрустрацију на улици која је
оправдана, фрустрацију коју је држава изазвала, неодговорним понашањем".

  

  

Ивановић је изјавио и да је репортер, који је део тима "Вече са Ивановом Ивановићем",
повређен вечерас на протестима.

  

Коментаришући јучерашње протесте, Ивановић је за Н1 рекао да је сваки поштен
грађанин био потресен призорима, без обзира за кога гласа.

  

"У једном модерном друштву, у 21. веку је срамота да се овакве ствари дешавају. Мени
изгледа као да нека велика фрка одговара властима у овом тренутку, мада не знам из
ког угла, али ја то ни не морам да разумем. У сваком случају мислим да је народ изашао

 1 / 3



Иван Ивановић: Народу пукло трпило јер је притисак неиздржив; Нетрпељивост која постоји према опозицији и чему су изложени је нељудски; Чак и када се људи определе за улицу, мора да се неко појави ко ће да седне у парламент
петак, 10 јул 2020 09:26

на улице из једног чистог и искреног незадовољства и зато што му је пукло трпило...
Зато што притисак који народ трпи просто постао неиздржив. Е, сада, како ће се то
развијати, ко је како реаговао... Очигледно да је власт у Србији била више него спремна
и имала добру тактику, док народ нема никакву тактику, и нема никакву идеју сем чистог
беса који их је извео на улицу", оцењује Ивановић

  

Рекао је "да видимо и сами да ту свега има", али да је срећнији кад нема инцидената.
Идеја недостаје у смислу шта је циљ и како га постићи, оценио је.

  

"Мислим да је веома неодговорно од стране државе појављивање неких људи који нису
легитимисани или онакво пребијање у пар наврата које смо видели, са оним момцима на
клупи, или оног дечка који је заостао па се цео кордон изређао на њему. То је потресно,
то је социолошки неприхватљиво, то је строго против правила службе МУП-а и строго
против закона ове земље", истакао је.

  

Moj reporter, pre 10 min pic.twitter.com/6oIiD96vZ1

— Ivan Ivanović (@veceivan) July 9, 2020    

Упитан колико грађани верују у опозицију, каже да је важно да народ мора да схвати да
мора да постоји политичка артикулација било које енергије која се јави, јер је без тога
немогуће начинити било какву промену. Чак и када се људи определе за улицу, и кад то
реше, мора да се неко појави ко ће да седне у парламент, додао је. Та нетрпељивост која
постоји према опозицији је последица кампање, и то чему су они изложени је нељудски,
навео је Ивановић. Треба да изанализирамо да ли смо толико бесни на њих, или је то
изазвано неким медијима, додао је водитељ.

  

"У овом тренутку имамо само чисту фрустрацију на улици која је оправдана, фрустрацију
коју је држава изазвала, неодговорним понашањем. Ми и даље трпимо тортуру
телевизија са националним фреквенцијама, трпимо или лажно извештавање или
неизвештавање уопште, гледамо Џекија Чена итд. Ја бих волео да власт схвати да ипак
негде греши и да ипак две трећине грађана ове земље није за њих, и то морају да
поштују, то је идеја демократија", закључио је Ивановић.

  

(Н1)
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