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Луди геније Сава Шумановић је за седам дана и ноћи насликао свој „Пијани брод“. У
чамцу, налик ораховој љусци, распрострло се шест фигура – три женске – обнажене и
три фигуре морнара. Јунаци су приказани у светлу своје пијане и распусне
лакомислености и безумности чак. Нехајни спрам стварности – крхкости свог пловила и
разбеснелог мора.

  

Србија је у много горем положају од јунака Шумановићеве слике. Њен брод тоне, а
опијени путници се диве и кличу капетану тонућег брода, који им обећава куле и
градове, „dolce vita“, „happy hour“, „ all inclusive“ - уместо да приону да запуше рупе на
броду, уместо да скоче на пумпе, уместо да ставе појасеве за спасавање и да стрпају
капетана у бродски затвор... Капетан стоји гордо, понет љубављу путника, ознојен од
среће, са сузама радосницама, погледа упртог у светлу будућност, савршено миран,
склопљених прстију, тихог гласа... Бродолом душе путника и капетана се изгледа већ
збио(?) – остала је само формалност – сам бродолом.

  

Једино тако се могу протумачити резултати избора у Земуну. Занимљиво је и иритантно
да је већина штампаних и електронских медија цело вече после затварања бирачких
места и сутрадан, објављивала накарадне резултате избора, иако је праве резултате
било лако установити. Углавном су саопштавани погрешни подаци о броју одборника, као
и информација да је ЛДП прешао цензус (иако је СРС све време била испред ЛДП-а-, а
обе странке нису биле ни близу цензуса - СРС-4,23% а ЛДП 4,20%). У раним
послеподневним часовима резултате је саопштила и изборна комисија, на основу 100%
пристиглих записника. Многи медији се и даље нису освртали на ову чињеницу.
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  Резултати су следећи. Бирало се 57 одборника на 106 бирачких места. Гласало је 35%бирача (око 56 000), за пола процента више него пре четири године. Неважећих листићаје било 2,5%, односно две петине више него на последњим општинским изборима (1,5%).Све у свему, то је поново јако мала излазност и свакако тај податак значајно одузималегитимитет било којој изабраној власти. Коалиција СНС-НС- ПС има 51,85% и 39одборника, коалиција пет странака око СПС- 11,56% и 8 одборника, ДС-8,95% и 6одборника и коалиција ДСС- Двери-6,65% и 4 одборника. Од 14 листа, само ове 4 супрешле цензус и освојиле одборнике. Даље, СРС-4,23%, ЛДП-4,2%, Земунскипокрет-2,34%, ГГ за Земун-1,43%, Земунска прича-1,41%, Мој Земун град-1,36%,Соц.Дем. Савез-1,15%, УРС-СПО-0,99%, ГА-0,8% и СНП 1389-0,53%.  

  Основно изненађење представља резултат СНС (пре 4 године СНС је освојила 34,5%гласова), јер се на изборима у некој великој општини никада није догодило да једнастранка сама освоји надполовичан проценат гласова (податак о коалицији је неважан, узто, на листи се налазе само два кандидата НС и један ПС и то ниско на листи). Тајпроценат је донео СНС-у готово двотрећинску већину у Скупштини општине. Мноштвољуди у Земуну ће вам потврдити да је СНС уложила страховите ресурсе у овеопштинске изборе. Пре свега новац. Говори се о пола милиона евра које је СНС бацила уземунску кампању. Биће интересантно видети какав ће финасијски извештај СНС даподнесе Агенцији за борбу против корупције. Укупан број гласова који је СНС добила је29 000, што износи 18% од укупног броја бирача, што је недовољно за пуни легитимитет.Имајући у виду да у општини Земун живи око 200 000 становника, закључујемо да ћеСНС самостално владати општином Земун на основу гласова 14,5% становника! СНС јеса 23 скочила на 39 одборника (од 57).  
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  Овакав резултат СНС нас наводи на то да размишљамо о повратку једноумља,једнопартијског система и диктатуре, пошто сама СНС тврди да је то општерасположење грађана Србије. Подсетимо се чињенице да нацистичка НСДАП и АдолфХитлер нису дошли на власт пучом, већ низом избора, када су освајали све већи и већипроценат гласова (у новембру 1932. године 33%, у марту 1933 – 44% и коначно уновембру 1933 – 92%!). Тада је немачки народ пригрлио Хитлера као свог спасиоца, аЕвропа и свет у томе, углавном, нису видели неки велики проблем.  

  Следеће изненађење је катастрофа Демократске странке. Ова странка је остварилаједноцифрен резултат, што се скоро није догодило овој странци на било којим изборима.Пре четири године, на општинским изборима ДС је у коалицији са Г17 (ЗЕЗ коалиција)добила 28% (рецимо да ДС-у припада 25% а Г17-3%). Такође, прошле године наградским изборима на теритирији Земуна, ДС је освојила 33,4% гласова. Ради се острмоглавом паду, у првом случају, од 16%, а у другом случају,од 24% гласова. Уместо15, ДС ће имати 6 одборника.  Само наизглед, раст СПС коалиције представља изненађење. И поред афера и чини сеталачке позиције СПС-а и Дачића, народ вреднује голу власт, а и Дачићеву вербалнувештину (ма колико се ја слагао са читаоцима да ту нема вештине). Пре 4 године СПС јеимала 7,3% гласова, прошле године на градским изборима у Земуну 7,75% а сада 11,5%.Уместо 4 одборника СПС коалиција ће имати 8 одборника.  

Невелико изненађење представља пораз СРС у општини која је била позната као њиховбастион. На прошлим општинским изборима имали су 10% гласова и 6 одборника. Овајпут нису прешли цензус- добили су 4,23% гласова. Чини се да ово представља коначнисуноврат те странке.  УРС су такође доживели катастрофу- добили су мање од процента. Свеже пресвученаГ17, учесница свих врховних власти пуних 13 година, у Земуну није прешла ниједанпроценат, све у коалицији са руинираним СПО-ом и још неким мањим странчицама.Уместо 4 одборника, неће имати ниједног.  Најмањи пад је имала Демократска странка Србије. Она је мање више-остала на своме.Пре четири године у коалицији са НС је освојила 4 одборника (три ДСС и један НС,реално је да је НС донела 2% гласова), колико ће имати и сада у коалицији са Дверима(три ДСС и један Двери- процена је да су Двери донеле 2% гласова). Сада је овакоалиција освојила 6,65% а пре четири године коалиција ДСС-НС-7,09%. Прошле годинена градским изборима, сама ДСС је освојила 6%. У суштини, у односу на период пре 4године, може се рећи да је у питању безначајан пад од пола процента.  Треба поменути и фијаско групе грађана „Грађанска алтернатива“ коју предводиодбегли градски одборник ДСС, кога је ДС и гурнула у ове изборе да отме који гласДСС-у. Они су добили свега 446 гласова (0,8%) и поред тога што су уложили приличнасредства у кампању (куриозитет је да су имали и билборде са ликом свог лидера, који јеполитичар- бави се политиком десетак година -а на билбордима је главни слоган био „Неволим политичаре“, из чега би се логично могло закључити да лидер ГА не воли самогасебе, а поуздано знамо да није тако).  Земунски избори су показали да СНС „једе“ већину странака. СНС се позиционирала утзв. центру политичког поља и својим демагошким програмом и још вишетрансформацијом свог лидера (кога за велике паре саветују најбољи страни, пре свеганемачки и амерички саветници разних профила) се шири и у леву и у десну странуполитичког спектра. Стога је логично да највише угрожава управо странку која је ранијезаузимала већи део овог простора – ДС.  

  Међутим, Српска напредна странка, као продукт од пре 5 година- странаца, тајкуна исаме ДС, јесте постала тзв. Франкенштајново чудовиште које се отело контроли својихтвораца и почело да једе своје родитеље – у најмању руку- ДС и неподобне тајкуне. Точудовиште је превазишло издајничку политику претходне владе и квислинштво странакакоје су је чиниле (са свима, осим са ДС, је сада у коалицији), па је и формално извршилочин велеиздаје земље. Да ствари буду још горе, сама Србија се налази пред фискалнимбанкротством [1] , што ће узалудно покушати да избегне даљим бесомучнимзадуживањем, а то ће ускоро довести земљу до „дужничког ропства“. Ни то ниједовољно, најављују се непопуларне мере [2] , као што су замрзавањеплата и пензија, нова отпуштања (за годину дана ове власти 100.000 радника је осталобез посла) али и уједначавање плата у јавном и приватном сектору- што значи смањењеплата у јавном сектору које су 30% више него плате у приватном[3]. Све то потврђује и Извештај Фискалног савета на 37 страна који је поразан по режим[4]. Али ни ту није крај. Режим преко поданичких медија (већина штампаних иелектронских) припрема терен за продају ресурса попут Телакома и ЕПС-а, не би липокрио буџетску рупу. И у таквој ситуацији главни издајник и квислинг, без стида, седрзне да каже- сав знојав и сузних очију- због победе у Земуну- да је та победа одразподршке народа реформама и развоју. Куку леле!  Као хумореска звучи детаљ да је одборничка група СНС у Скупштини града Београда,прошле недеље, неопрезно предложила Декларацију против генетски модификованихорганизама (ГМО) (забрана на територији Града Београда)- која је једногласно усвојена(и аутор овог текста је оберучке гласао за). Квака је у томе што је управо СНС генетскимодификовани политички организам, који је модификован и колективно и појединачнопре пет година од стране Американаца, па испада да је СНС овом Декларацијомтражила забрану себе саме на територији Београда – што смо сви прихватили – па и онисами!  Изван шале, вратимо се на време из Бергмановог филма „Змијско јаје“ (The SerpentsEgg), вратимо се у мрачну економску и сваку другу стварност – стварност Србије каоПијаног брода. Хајде да избегнемо бродолом душе овог народа. Време је за узбуну!      [1] http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&amp;mm=  06&amp;dd=02&amp;nav_category=11&amp;nav_id=719368      [2]  . http://www.standard.rs/da-li-ce-biti-zamrzavanja-plata-i-penzija.html      [3] http://www.rtv.rs/sr_ci/ekonomija/dinkic:-sudbinu-javnog-sektora-  vezati-za-privatni_395603.html      [4] http://fiskalnisavet.rs/images/izvestaji/23052013predlog_  fs_za_stabilizaciju_jav_fin.pdf  
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