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Победника на следећим изборима одлучиваће вероватно искључиво економске теме,
корупција и запошљавање јер се две најјаче политичке странке више не разликују по
питањима безусловних интеграција у ЕУ, хапшења ратних злочинаца и Косова од како је
лидер напредњака потпуно преузео реторику демократа. И мада Томислав Николић
каже за “Блиц недеље” да СНС ни најмање не копира ДС, аналитичари кажу да је
Николић у борби за власт морао да прихвати став две трећине грађана Србије који су за
ЕУ.

  

Николић каже за “Блиц недеље” да партија на чијем је челу не копира владајућу

  

- Ако желим да владам, онда морам да будем у причи коју подржава две трећине
грађана. Јасно је да је Николић ушао у тај ток прво персоналним сукобом са Војиславом
Шешељем, а затим програмском револуцијом - оснивањем СНС. Николић нема времена
за још један пораз на изборима и зато нове поруке шаље истовремено и грађанима и
Западу, за који мора бити прихватљив ако жели да буде власт у Србији - каже за “Блиц
недеље” Зоран Стојиљковић, професор Факултета политичких наука.

  

Лидер који се са све више успеха супротставља свом главном ривалу тако што преузима
његову реторику нема много проблема да објасни промену својих ставова са крајње
деснице ка центру, из еврофобије ка евроентузијазму, од сталне ирационалне приче о
Косову ка избегавању те теме. То је зато што, кажу аналитичари, бирачи политичаре
доживљавају у реалном времену и не праве хронологију.

  

- Од почетка водимо своју политику и не мењамо је. Исто тако, имамо сопствени програм
и не мењамо га. У томе не налазим никакву везу са Демократском странком, осим што
многе странке имају у својим програмима неке ствари којима желе да помогну Србији и
њеним грађанима. Међутим, велико је питање шта те странке могу да ураде на
реализацији тог програма, а не видим да је ДС од тога много урадила - каже Томислав
Николић за “Блиц недеље”.
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Срђан Богосављевић, директор “Стратешког маркетинга”, каже да је реторика
напредњака добитничка и да “СНС постаје такмац ДС-у чак и кад је реч о
неопредељеним бирачима”, што је био значајни резервоар гласова који је омогућавао
изборне победе демократа.

  

- Реторика напредњака је емпиријски доказана као добра и да се допада грађанима.
СНС је имала одличне резултате на локалним изборима, чак су и на Вождовцу успели да
победе ДС, што ни Милошевићу није успевало деведесетих. Бирачко тело непогрешиво
кажњава грешке, а чињеница да су ДС и СНС изузетно јаке странке, готово подједнаке
јачине и да су и по пет пута јаче од других, показује да не греше у избору порука - каже
Богосављевић за “Блиц недеље”.

  

Промењена реторика Николића очигледно је делотворна и код политичких представника
Запада јер сам Николић признаје да “скоро да нема западног дипломате у Београду с
којим нисам већ разговарао. Сад ме познају, сад знају шта говорим. Свима говорим исто,
у јавности овде иступам на исти начин, дакле слика је јасна”. Са искуством политичара
због чијег је кратког именовања на чело Скупштине Србије 2007. године ЕУ одложила
парафирање споразума о визама, а Савет Европе отказао подизање заставе у
Београду, Николић посебно пази на то да буде прихватљив и у САД и у ЕУ. Уосталом,
актуелна влада састављана је и у кабинету бившег америчког амбасадора у Београду.
Зато Николић поручује: “Ја хоћу да Америка зна до каквих промена ће доћи кад
победимо, а шта неће бити промењено.”

  

Без обезбеђења

  

Томислав Николић више нема обезбеђење, а одговорност, уколико му се нешто догоди,
биће на челницима власти у Србији, рекао је јуче на конференцији за новинаре његов
заменик Александар Вучић. Пошто је СРС саопштила да је од Тужилаштва за
организовани криминал добила обавештење да лидер радикала Војислав Шешељ није
осумњичен за планирање Николићевог убиства, СНС више неће имати никакве
разговоре са надлежним органима и лидер СНС неће прихватити обезбеђење нити
икакве гаранције власти, изјавио је Вучић.

  

Шта је све говорио Томислав Николић
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- Ратко Младић не треба да заврши у Хагу јер је српски херој. 
  (Скупштина Србије 2007)

  

- Тадић је изгледа хтео да дели Србију. Не треба нама ни ЕУ, ни САД, ни ЦИА, ми Срби
смо, изгледа, сами себи довољни. Данас на трговима дижемо глас до неба. Нема више
дневног реда, дневни ред су Србија, Караџић, срамоте и понижења.

  

(на митингу против хапшења Радована Караџића 2008) 

  

- Нећемо да разговарамо са ЕУ све док не одустане од независности КиМ. (април 2008) 

  

- Обавезе према Хагу морају да се испуне, што подразумева и хапшење Ратка Младића.
Понос је да испуњаваш законе и да поштујеш Устав. 
  (новембар 2010) 

  

- Симбол за злочине које су неки Срби у Хрватској починили је Вуковар. 
  (новембар 2010) 

  

- Ако треба да будемо кандидати за ЕУ 20 година да бисмо сачекали да са Косовом
уђемо у ЕУ, то је у реду. Бити кандидат за ЕУ је добра позиција. 
  (новембар 2010) 

  

- Онај ко жели да води земљу не може да каже да неко не постоји за њега. Може ако се
изолујеш, имаш 15 одсто гласова и кажеш да за тебе Запад не постоји.
  (новембар 2010)

  

(Блиц)
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