Бобан Стојановић: Вучићу је важан новац, али не би ме зачудило да пред изборе он постане заштит
среда, 24 новембар 2021 14:21

Политиколог Бобан Стојановић изјавио је у емисији Н1 Студио Ливе да је "Рио
Тинто постао озбиљна тема". "Један озбиљан део људи се активирао око тога, сви
сматрају да је то проблем. Мене не би уопште зачудило да у неком тренутку
Александар Вучић постане тај који је заштитио Србију од Рио Тинта. Да, њему је
важан новац, да, њему је важно да се угради у све, али ако процени да му то може
одузети озбиљан број гласова или да ће се људи анимирати на тој теми, мене не би
зачудило да је он човек који пред ове или неке наредне изборе каже 'не, ја не дам'
и да и у очима опозиционих бирача постане 'еколошки заштитник'", каже.

Говорећи о обраћању председника Вучића, каже да је „очекивано“.

„Прво ред кампање, ред БДП БДП, раст раст, ред инфраструктурних пројеката, ред
младих, што су теме које интересују његове бираче, а онда опет ред кампање и прича о
Косову. Не видим проблем у обраћању писмом, али не верујем да ће му то донети бољи
положај“, каже он.
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Говорећи о посети Русији, каже да му делује да Вучић има договорену цену гаса.

„Не верујем баш да ће Путин и Вучић кад се састану договарати која ће цена бити, а
да је ово припрема да би у очима јавности испао победник“, каже Стојановић.

Осврнуо се и на предстојеће изборе.

Председник ће у свом фокусу имати кампању у Београду, јер зна да су то избори у
којима постоји макар нека минимална шанса да падну с власти

„Наравно, председник ће у свом фокусу имати кампању у Београду, јер зна да су то
избори у којима постоји макар нека минимална шанса да падну с власти, а то би био
озбиљан ударац за СНС. Ја верујем да ће фокус бити на Београду, на метроу, сетимо се
продаје карате пре четири године“, каже.

Истиче да „метро јесте велика ствар“.

„Мени смета некад када се прича о овим станицама, говори се да нам не треба метро,
или да је проблем што ће се кренути у градњу, то не сме да се прича“, каже.

О порукама упућеним младима, каже да уопште нису упућене њима.

„Младе неће оставити овде инстант подршка од 300.000 динара за прво дете, јер не
желе да им дете одраста у оваквом систему, али њихови родитељи кажу ‘да, Вучић
се заиста труди и покушава да брине о нашој деци’, то је порука популацији од 35
до 70 година“, каже Стојановић.
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Према речима Стојановића, Рио Тинто је постао озбиљна тема.

„Један озбиљан део људи се активирао око тога, сви сматрају да је то проблем.
Мене не би уопште зачудило да у неком тренутку Александар Вучић постане тај
који је заштитио Србију од Рио Тинта. Да, њему је важан новац, да, њему је важно да
се угради у све, али ако процени да му то може одузети озбиљан број гласова или
да ће се људи анимирати на тој теми, мене не би зачудило да је он човек који пред
ове или неке наредне изборе каже ‘не, ја не дам’ и да и у очима опозиционих
бирача постане ‘еколошки заштитник'“, каже.

Услови у којима се избори одвијају се не зову изборима. Забрињава оптимистичност и
грађана и странака

Каже да је, нажалост, небитно шта год опозиција уради.

„Јер то није такмичење, није борба, услови у којима се избори одвијају се не зову
изборима. Забрињава оптимистичност и грађана и странака. Добро је да су се неке
групације сада укрупније. Избори ће бити председнички, то ће бити доминантна
кампања. Опозиција и опозициони бирачи треба да схвате да без озбиљне организације
немају шта да траже да изборима“, каже.

Каже да би опозиција са истом листом требало да иде на све изборе, и истиче да верује
да ће и СПС и СНС тако урадити.

„Може опозиција да научи нешто из понашања власти, макар у техничком смислу“, каже
Стојановић.
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