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Весна Малишић, уредница у недељнику НИН, изјавила је у емисији Н1 Студио Ливе да је
"немогуће да се одржи оваква ситуација, да ми имамо власт без опозиције". "Дачић
треба вероватно да направи неки мост ка опозицији. Сигурно ће морати да се направи
неки мост ка опозицији, која је ван парламента, који је једностраначки, једноумни. Тужно
је било јуче да један глас буде против и да они говоре о дијалогу, динамизму унутар
парламента, где ће се чути различита мишљења, то изгледа као карикатура
парламентаризма и карикатура државе", каже она.

  

  

Према њеним речима, "вероватно идемо у сусрет томе да две године будемо у кампањи".

  

"Дачић треба вероватно да направи неки мост ка опозицији. Сигурно ће морати да се
направи неки мост ка опозицији, која је ван парламента, који је једностраначки,
једноумни. Тужно је било јуче да један глас буде против и да они говоре о дијалогу,
динамизму унутар парламента, где ће се чути различита мишљења, то изгледа као
карикатура парламентаризма и карикатура државе", каже она.
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Мишљења је да ће дијалог власти и опозиције ипак да се догоди.

  

"Пошто је председник рекао да не жели да разговара са људима из опозиције, нашао је
мостић, то је Дачић. Немогуће је да се одржи оваква ситуација, да ми имамо власт без
опозиције. Кад су ишли у то, вероватно су очекивали да ће још неко прећи цензус", каже.

  

Дачић је, сматра она, "живљи и жилавији него што му улогу даје власт".

  

"Он је показао да је на рушевинама СПС 2000. године успео акробацијом да ипак ту
странку врати на сцену, да дође до тога да каже 'не знам ко ће бити председник, али
знам ко ће бити премијер'. Дачић је врло вешт и ја бих од њега свашта очекивала", каже
Малишић.

  

Мишљења је да "се Вучић нашао у ступици због изборног резултата".

  

"Он мора да нађе начин како да све то представи да не изгледа брутално
једностраначки. Цела ова десничарска халабука која се диже је део тога да му се да
алиби да он има с неким да разговара", каже она.

  

Говорећи о јучерашњим протестима против фестивала "Мирдита, добар дан", каже да
тај фестивал од првог прате десничарске групе.

  

  

"Али, мени је оно синоћ изгледало као део сценографије. Кад погледамо ко је синоћ био
главни - Миша Вацић, коме на оснивању странке седе министри, генерали, који је радио
у Канцеларији за КиМ, ту је био Сима Спасић, који је редовна декорација иза
председника... Кад видимо то, онда видимо да је то део сценографије која треба да
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помогне слици да је председнику страшно тешко са десничарима у Србији око Косова и
да не може он да прихвати баш све и да проба некако да испослује што више на том
плану", каже она.

  

(Н1)
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