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Сафета Бишевац, колумнисткиња листа "Данас", и Александар Попов, директор Центра
за регионализам, сложили су се у Новом дану у мишљењу да "ће протести бити још једна
изневерена нада и да ће потрајати још неко вече". Бишевац истиче да је "једина
директна корист ових протеста то што није било полицијског часа овог викенда".

  

  

Бишевац је рекла да “увек воли да види мирне протесте грађана, без обзира на то да ли
се слаже са захтевима”.

  

“Драго ми је да видим људе који протестују, јер то показује да још постоји нека енергија у
овој земљи и нека нада да до промена може да дође. Бојим се да дугорочно, нажалост,
неће донети корист грађанима Србије”, каже она за Н1.
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Попов каже да су протести кренули као спонтани.

  

“Грађани су изашли на улице да покажу незадовољство, власт је на брзину успела да
убаци унутра групе које су компромитовале целу причу, а уједно да се одврате грађани
да долазе. То је резултирало тиме да је синоћ био далеко мање окупљених”, каже он.

  

Додаје да спонтана окупљања носе опасност да се деси оно што се десило.

  

“Кад је организовано, пријављен скуп, зна се ко је организатор, зна се ко су редари, у
том случају је полиција дужна да заштити окупљене од ових хулигана около”, каже он.

  

Бишевац истиче да је очигледно да је синоћ било далеко мање људи.

  

“Многи су одустали од изласка на улице када су видели нападе на полицију и полицијску
бруталност. Постоје људи који би изашли на улице, али се боје короне, затим имамо
нападе на новинаре… Па ко ће у таквим условима да изађе на улицу и протестује”, каже
она, додајући да очекује да се то ускоро заврши.

  

“Зато се десило да буду убачене групе које су правила инциденте. Мислим да су свесни
тога да је једна хаотична ситуација, да грађани излазе незадовољни на улице, да су ту
убачени екстремисти који целу ствар компромитују, а да је опозиција тамо негде између,
нити их грађани прихватају, нити могу да артикулишу те протесте”, каже Попов.

  

Гости Новог дана су се сложили у мишљењу да “ће то бити још једна изневерена нада и
да ће протести потрајати још неко вече”.

  

“Протести су почели након најаве да ћемо опет имати продужени полицијски сат, али
када су се људи нашли на улицама, видело се да не протестују само због короне, већ да
су незадовољни председником, владом, начином опхођења према људима, јер нас они
заиста некад третирају као да смо малоумни грађани”, каже Бишевац.
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“То је била неконтролисана ерупција беса грађана. Слажем се да то није било само због
короне и полицијског часа, него генералног незадовољства, начина на који се гуше
медији, урушавају институције”, каже Попов.

  

Бишевац истиче да је “једина директна корист ових протеста то што није било
полицијског часа овог викенда”.

  

(Нова С)
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