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 Председник Србије Александар Вучић унапред је окривио опозицију за неуспех
предстојећег референдума о Косову.

  Наиме, уочи све извесније одлуке о томе да га, пре потписивања правно обавезујућег
споразума Београда и Приштине, заиста и распише, а упркос томе што то од њега у
контексту европских интеграција не захтева ни Европска унија, док опозиција у Србији
тај гест тумачи као скривање иза одлуке народа, Вучић је рекао да се „референдуму
противе сви они који мисле да тиме руше њега“.   

– Мислим да је то више део Вучићеве стратегије и слања поруке о тешкој позицији за
њега и власт домаћој и међународној јавности него што су реалне шансе да се то деси.
Он користи дезоријентисаност опозиције и нејасан став око Косово и покушава на њему
да профитира – коментарише за Данас Бојан Клачар, истраживач ЦЕСИД-а.

  

Према његовим речима, опозиција заузима погрешан став око Косова – противи се неким
решењима – док читава међународна али и добар део домаће јавности жели да се тај
проблем реши.

  

 1 / 4



Бојан Клачар (ЦЕСИД): Опозиција заузима погрешан став око Косова – противи се неким решењима, док читава међународна али и добар део домаће јавности жели да се тај проблем реши
среда, 11 јул 2018 14:10

– Верујем да ће опозиција добро да размисли пре него позове на бојкот, али чак и да се
то деси, мале су шансе да тај референдум не успе – закључује Бојан Клачар за Данас.

  

Владимир Пејић, директор агенције за испитивање јавног мњења „Фактор плус“,
међутим, оцењује за Данас да постоји могућност да референдум о Косову не успе, али и
да та могућност није заснована на снагама или слабости опозиције, као што тврди
председник Србије Александар Вучић.

  

  

– Питање решења косовског проблема је доста крупно питање, тако да, у ствари, од
самог референдумског питања и евентуално зависи његова успешност. Од тога какво
питање буде било зависиће дакле и проценат излазности на референдум као и његова
успешност онога што би владајућа коалиција сматрала успехом – истиче за Пејић за наш
лист.
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Саговорник Данаса наглашава да би потенцијални бојкот референдума од стране
опозиције извесно допринео његовој успешности, али и да то не било пресудно за
позитиван или негативан исход.

  

– Бојкот опозиције би допринео, али, понављам, питање је доста крупно да би успех
стајао у зависном односу од тог бојкота опозиције. Као што његова успешност и
пролазност не би у потпуности зависила од јачине владајуће коалиције. Питање не
знамо како ће да изгледа, па не може основано правити пројекције о успеху – сматра
Владимир Пејић.

  

Он додаје да је косовски проблем деценијска политичка ситуација, тако да би у том
смислу могао да се сложи са оценама да постоји могућност да референдум не успе и
поред изразите подршке коју владајућа коалиција има у бирачком телу.

  

– Ако не буде некаквог радикалног питања на референдуму, попут – да ли сте за
независност Косова, онда се уз помоћ трик питања може очекивати успех за владајућу
коалицију. Међутим, доста је тешко направити трик питања на ову тему, јер баш има
много подваријанти оном – да ли сте за независност Косова – напомиње Владимир Пејић
за наш лист.

  

Он подсећа на скорашње истраживање у којем се велики број испитаника определио за
негативан одговор на симулирано референдумско питање – да ли сте за то Србија
дозволи Косову столицу у Уједињеним нацијама а да заузврат уђе у Европску унију.

  

– Дакле, колико год питање било мање сурово од оног да ли сте за независност, опет
смо добили негативан одговор и већину која је била против тога. Такође, одговор је био
негативан и на друго симулирано питање које је гласило да ли сте за то да север Косова
остане у Србији. Иако у мање негативном односу него у одговору на прво питање, ипак
је већина гласала тако да се не признаје независност Косова ни по коју цену – истиче
директор агенције за испитивање јавног мњења „Фактор плус“ за Данас.

  

Наш саговорник закључује да ипак постоји теоретска могућност уз јаку кампању, уз
питање које би било представљено на, како каже, креативан начин, некако се „уз
мишиће дође до позитивног исхода“.
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Оптужујући опозицију да ће бити крива за неуспех референдума, Вучић је рекао да
очекује кампању политичких противника која ће ићи на то да референдум није валидан у
условима диктатуре.

  

Он је казао да ће се сви лидери опозиционих партија ујединити како би оборили
референдум уз образложење „за наивну српску јавност“ да се не може спроводити
референдум у условима диктатуре због чега ће „сваки референдум пасти“, јер је
потребно извести 50 одсто плус једног човека.

  

„Само паре и ништа друго“

  

„Сви ће да се уједине. Нећете видети никакву разлику између Драгана Ђиласа и Бошка
Обрадовића. Они се и не разликују ни по чему. Сецикесе, само би паре у своје џепове и
ништа друго. Да би дошли на власт користиће Косово“, рекао је Александар Вучић,
оптужујући опозицију да тиме неће срушити њега већ будућност земље.

  

(Данас)
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