
Весна Пешић: Апсурно је нападати Зеленовића и Пауновића, једина два човека који су победили Вучића
среда, 26 фебруар 2020 16:21

Коментаришући вест да ће градоначелник Шапца изаћи на локалне изборе, а да је
председник општине Параћин близу такве одлуке, социолошкиња Весна Пешић је
тренутну ситуацију назвала апсурдном, у којој "треба да бацамо дрвље и камење на
једина два човека, Небојшу Зеленовића и Сашу Пауновића која су победила Вућића",
саопштено је из Телевизије Шабац.

  

  

Пешић је за емисију те телевизије "Наш гост" рекла да јој то "уопште није логично и да су
само те две битке отворене", наводећи: "Ми треба да се одрекнемо двојице победника
над Вучићем, мени то уопше није логично. Шапчани ако хоће да одбране свој град они
сад треба да се мобилишу. Имамо та два града да одбранимо зато што су они победили
Вучића и зато што живе неки нормалан живот", казала је Пешић.

  

Она је рекла да излазак на изборе у Шапцу "не задире у бојкот парламента нити ће се
статистика бојкота кварити због тога".

  

"Из ког то вишег циља и коме то смета да ова два победника над Вучићем изађу на
изборе? При том морам да нагласим да они овде страшно рескирају. Они потпуно
рескирају своје политичке каријере и ја се бојим да ће Вучић на њих страшно да се
усмери и да ће покушати свим силама да их сруши и да добије све", рекла је Пешић.

  

Према њеним речима, Зеленовић и Пауновић су преузели неку врсту личног ризика
какав се у Србији ретко виђа.
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"Ако сте сада под притиском да не идете на те изборе, а ви ипак сматрате да хоћете да
браните те грађане и да су грађани тамо за то да се изађе и да се одбране од Вучића, и
ако изађете, ви сте на неки начин завршили каријеру јер сте преузели један велики
ризик, а очекивања, на пример, не испуните. Онда ће да дођу па да кажу: чекај, ми смо
ти рекли немој да идеш", казала је Пешић.

  

Она је поручила Шапчанима да су они браниоци свог града.

  

(Бета)
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