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субота, 19 септембар 2015 12:58

  

Какве смо поруке добили после најновије Вучићеве посете Вашингтону?

  

Какву поруку шаље директорка ММФ Кристин Лагард када каже да су резултати Србије
бољи од очекиваног, али да је „неопходно задржати унутрашњи притисак како би
резултати били још бољи“?

  

Преведено на српски, та порука би значила: колонијални управник Александар Вучић је
остварио домаћи задатак боље од очекиваног и реализовао натпросечне резултате по
интересе транснационалних зеленаша и западних налогодаваца. Порука ММФ-а је да
стопа задуживања Србије расте по плану, да новац из кредита и даље по договору не
иде у производњу и развој, већ у ненаменску потрошњу, банкарски сектор и сектор
услуга. Све у свему, ММФ има све разлоге за задовољство оствареним резултатима
нашег колонијалног управника, јер Србија иде „добрим“ путем у дужничко ропство.

  

  

Шта значи када Џон Кери похвали Вучићево „одговорно понашање у региону поводом
избегличке кризе, његове економске реформе, напредак на европском путу, улагање
Србије у добросуседске односе, посебно према БиХ и Хрватској, као и имплементацију
бриселског споразума“? 

  

Преведено на логику обичног човека и његовог интереса, то практично значи: Вучић и
Кери су се сагласили да је Србија на добром путу да постане највећи избеглички камп и
концентрациони логор у Европи.
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Такође, порука из поменуте Керијеве изјаве је и та да Србија треба да настави да
продаје буд зашто остатке економске самосталности и власништво над преосталим
привредним ресурсима (ту се пре свега мисли на неопходност што брже продаје
Телекома по што нижој цени), као и да незапосленост треба да настави да расте по
прогресивној стопи док не достигне „оптимални“ ниво који имају земље подсахарске
Африке, а који износи између 45% и 50%.  

  

Шта је Кери још поручио Вучићу?  

  

  

Додик мора бити потпуно, а не само делимично, изолован и одсечен по питању тешњих
веза Србије и Републике Српске као и да мора бити потпуно заустављен у организацији
референдума о самосталности Републике Српске.

  

Керијева похвала значи и то да се из угла интереса Американаца и Албанаца успешно
приводе крају све послови везани за признавање независног Косова и да у том правцу
треба завршити цео процес признавања без даљег одуговлачења и пренемагања.

  

На крају посете Вашингтону чули смо да је посета била веома успешна и да је Вучић из
Вашингтона понео „пуну торбу са белешкама са састанака“.  То значи да су задате нове
обавезе и нови задаци и да маркетинг служба колонијалног управника има пред собом
пуне руке посла како да фактичке поразе претвори у нове медијске победе.
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