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Опозиција о бојкоту избора није мислила на време и како се примакао датум избора
многи су нашли оправдања да на њих изађу, изјавио је Ђорђе Вукадиновић, политички
аналитичар и још увек посланик актуелног сазива Скупштине Србије. Представио је и
најновије истраживање јавног мњења Нове српске политичке мисли, према којем ће
Српска напредна странка извесно забележити убедљиву победу на изборима 21. јуна.

  

Вукадиновић је за Н1 рекао да иако је дуго био скептичан према бојкоту, неће
учествовати на предстојећим изборима, пре свега, због "севернокорејске
атмосфере" и једноумља током ванредног стања, са "Великим Вођом" који се сваког
дана јавља и одлучује буквално о свему, животу, смрти и ко не може да се
слободно креће.

  

  
  

После тога, како је рекао, било би неумесно и непристојно да се правимо као да се
предходних месеци ништа није десило, да је све у реду, и да имамо нормалне изборе
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изборе. Упркос томе, један део опозиције је нашао разлоге за излазак на изборе, и
ту Вукадиновић не мисли само на Покрет слободних грађана Сергеја Трифуновића,
већ и на поједине осниваче Савеза за Србију, попут Милана Стаматовића и Небојше
Зеленовића, делове ДС-а и СДС-а који су данас у коалицији Уједињена
демократска Србије, као и на Зорана Живковића који је такође потписник
Споразума са народом или покрет Доста је било који се још колеба.

  

Упитан да ли би управо незадовољство грађана због догађаја који су пратили увођење
ванредног стања, могло да буде мотив за опозицију да се определи да ипак изађе на
изборе, Вукадиновић је рекао да би, али само уколико би иза такве одлуке стали сви
заједно.

  

Вучић је вероватно проценио да је "нахватао довољно кандидата" - имате свега,
као на неком бувљаку

  

Вукадиновић је оценио и да се Вучићу очигледно жури, иако би победио и када би
избори били одржани на јесен, али да је вероватно проценио да је "нахватао довољно
кандидата" и покрио све - и старе и младе, и оне за Европу и оне за Русију, и комунисте
и четнике - "имате свега, као на неком бувљаку".

  

Од када је опозиција саопштила да размишља о бојкоту, Вучић са свог становишта
успешно ради на стварању илузије плуралитета, и на изборима ће имати већи проблем
да СНС не освоји претерано много гласова, истакао је Вукадиновић.

  

Наиме, најновије истраживање Нове српске политичке мисли показује да би СНС, када
би на изборе изашли и грађани који се тренутно колебају, освојила 41 одсто или 42 одсто
гласова, али да уколико на изборе изађу само они који тврде да ће сигурно гласати,
онда подршка напредњацима нараста на преко 60 одсто.

  

Када је реч о коалицији СПС-ЈС, Вукадиновић каже да се њихов потенцијални резултат
креће између 10 и 15 одсто, али да очекује да ће се СНС наредних недеља потрудити да
то буде ближе 10 одсто.
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Вукадиновић је рекао и да би Савез за Србију, када би учествовао на изборима, имало
резултат сличан СПС-у, са којим би се борио за друго место. Међутим, пошто СЗС
бојкотује изборе, преласку цензуса од три одсто су најближи СПАС Александра Шапића,
Српска радикална странка и Покрет слободних грађана.

  

  

Међутим, бирачи који не подржавају напредњаке и социјалисте су још неодлучни, и
уколико би на изборе изашли само они који тврде да ће сигурно гласати, онда је и улазак
тих странака у парламент под знаком питања.

  

Све је у функцији производње привида плурализма и нормалности

  

Коментаришући одлуку Савета РЕМ-а да забрани емитовање предизборног спота СНС-а
у којем Вучић разговара са девојчицом, Вукадиновић је рекао да не сумња у добре
намере већине чланова Савета, али да верује да је у овом случају постојало и "дупло
дно", односно да напредњаци сада имају "диван аргумент" за Тању Фајон, ОЕБС и
међународну заједницу како им РЕМ забрањује спотове или скида с програма емисију
њиховог посланика Владимира Ђукановића.

  

"Дакле, све је у функцији производње привида плурализма и нормалности", закључио је
Вукадиновић

  

(Н1-НСПМ)
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