
Марко Јакшић: СНС изборни спот без Ким није ништа ново, кријући се иза „велике борбе за Србе на Косову“ - Вучић све време ради на признању независности „Косова“
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Марко Јакшић, некадашњи одборник грађанске иницијативе Оливера Ивановића
"Србија, демократија, правда", говори за Данас. Крајње негативне су реакције Срба на
Косову на изборни спот напредњака у којем су искључени градови Косова, чак и
Митровица.

  

  

Одавно ништа није изазвало толико негативних реакција да су брже боље урадили нови
спот са местима на Космету, очигледно само за локалну употребу, који су потом масовно
делили на друштвеним мрежама. На националним телевизијама га нисам видео – каже
за Данас Марко Јакшић, некадашњи одборник грађанске иницијативе Оливера
Ивановића „Србија, демократија, правда“, описујући атмосферу на северу Косова током
изборне кампање.

  

Како додаје, спот не представља ништа што Вучић није прихватио као своју обавезу
2012. године и на чему све време ради, кријући се иза велике борбе за Србе на Косову.
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– А то је признање независности Косова. Има и нечег доброг од спота, освестио је многе
што се тиче искрености Вучићевог режима у борби за нас на Косову – указује Јакшић.

  

Он већ неколико дана на свом налогу на Фејсбуку има фотографију на којој је обрнута
јединица и на којој пише „за њину децу“, пародирајући ситуацију са спотом без Косова и
захтев СНС да сви чланови и функционери ставе број један на своје друштвене мреже
уместо личних фотографија.

  

– Обавезна акција „Јединица на профилу“, иако није оригинална, чини ми се да се не
одвија онако како би можда иницијатори желели. Осим пар перјаница Српске
листе/СНС-а и неколицине од њих зависних запослених у институцијама Србије, нико
други је нема. Изгледа да је међу људима овде преовладао став да уколико због уцена
морамо да гласамо за вас, не морамо на силу да вас волимо – каже Јакшић.

  

На питање да ли је кампања СНС стигла до Митровице и има ли пописивања сигурних
гласова и притисака да се гласа, он одговара да јавне, видљиве кампање још нема, али
да је сигурно да локални СНС тј. Српска не препушта ништа случају.

  

– Посебно зато што је на претходном гласању лествица високо постављена. Јер уколико
Српска листа „добије“ 97 одсто, онда ни СНС не сме да има мање. То је већ уиграна
машинерија која готово сваке године од 2012. побеђује на изборима у оба система, путем
крађе, уцена и притисака. А ово време пред кампању је доба за скенирање бирачког
тела, кроз чувене капиларне гласове и сондажу опредељења сваког од бирача, да би се
на дан избора крађа једноставније спровела. Притисака нема, још је рано за њих. Они
долазе мало касније, тренутно се обећавају нова радна места и град се мало уређује –
описује наш саговоник.

  

Упитан да ли је било масовног пријављивања за 100 евра помоћи државе и јесу ли
почеле да „лежу“ паре, он каже да је било покушаја масовног одрицања од државне
помоћи, али безуспешно.

  

– Од ње су се одрекли само поједини лидери и чланови Српске, док су се обични људи
готово сви пријавили. Нема проблема у исплати тог новца, све је више оних који су га
подигли, а и многи потрошили помажући онима којима је помоћ потребнија – наводи он.
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Još jednom za sve sns patriJote i ACO Srbine fanatike !!!

&quot;Za našu decu&quot; bez Kosova i Metohije !

Izdajnik nad izdajnicima !!!! pic.twitter.com/01UuCdBse0

— Vladimir Gvoić (@GvoicVladimir) May 26, 2020    

После одлуке Уставног суда Косова на помолу је нова влада у Приштини на челу са
Авдулахом Хотијем, па се поставља питање њене кооперативност око преговора са
Београдом.

  

– Куртијева влада је срушена зато што није хтела да сарађује са америчким посредником
Гренелом на начин на који се очекивало. Свакако ће се САД од ње тражити спремност
за брзи „компромис“ са Београдом, али рано је за оцену колика ће та кооперативност
бити. Свакако ће бити лимитирана сталним притиском Куртијевог Самоопредељења које
је све јаче, неки кажу и близу 50 одсто подршке бирача. Будући премијер Авдулах Хоти
ми је лично мање познат косовски политичар, долази из Мустафиног ЛДК (ДСК), био је
министар финансија, а у Куртијевој влади његов први заменик. Свакако истакнутија
личност те странке- процењује Јакшић.

  

На питање хоће ли досадашњи премијер Аљбин Курти на миран начин отићи с власти, он
одговара да му нема другог избора.

  

– Било какво насиље би ишло у корист његове штете. Вероватно ће бити протеста, али
не верујем да ће дуго трајати јер би могли да ‘потроше’ енергију његових присталица на
самом почетку изборног циклуса. Свакако ће он користити све што му буде на
располагању да врши притисак на шаренолику и нестабилну владу, укључујући и
евентуални споразум са Београдом, у покушају да дође до ванредних избора на којима
би ношен тренутним расположењем бирача могао да победи – закључује Марко Јакшић.

  

(Данас)

  

 3 / 3

https://t.co/01UuCdBse0
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