
Цвијетин Миливојевић: Ако Вучић буде био присиљен да до краја године обелодани план за Косово, избори ће бити пре тога, а рејтинг СНС пада на испод 40 одсто
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"Власт је у ниском старту за изборе, опозиција у кампањи активног бојкота. Опозиција
има за циљ да се избори за равноправније изборне услове па ће онда размислити да ли
да се појаве", каже аналитичар Цвијетин Миливојевић.

  

  

"На потезу је власт, мени ово личи на претквалификације за партијску изборну кампању,
да искористе чињеницу што држе све полуге моћи и да корз функционерску кампању
покажу своје резултате. Чини ми се да је опозиција дала једну врсту поруке шта чекају,
да их власт позове на разговор о регуларнијим изборним условима", каже Миливојевић.

  

Аналитичар Драгомир Анђелковић сматра да нисмо на прагу избора, али да бисмо
брзо могли да дођемо до њих. Он каже да се опозиција сада бори за позиционирање.

  

"Једна врста трке за место главног опозиционара, ту је Вучић само формално мета,
преко њега се истискују други опозициони фактори. Власт одговара на ту врсту
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кампање, Вучић је кренуо у снажну кампању, он је свесан да његов рејтинг носи и
партију и коалицију. Лично се ангажује и даје додатну енергију свом блоку", рекао је
Анђелковић.

  

На питање да ли ове године можемо да очекујемо изборе, Цвијетин Миливојевић
одговара да је са становишта легитимитета владајућа странка има довољно посланика
да може да влада и без избора. Одлука о расписивању избора зависи од тога да ли ће
се СНС изјаснити поводом онога на основу чега је дошла на власт.

  

"Било је обећање 2012. да ће поништити све везано за Косово што је потписивала
бивша власт. Сви следећи избори су показали да СНС бежи од одговора на питање
Косова, грађани имају право да знају шта СНС намерава да уради са 17 одсто
територије Србије. Оног тренутка кад одговоре, рејтинг СНС пада на испод 40
одсто. Ако Вучић буде присиљен да до краја године мора да обелодани план за
Косово, онда ће избора бити пре тога. Шта мисли Дачић и остали чланови
коалиције је небитно. Власт ће учини све да се део опозиције поколеба, изађе на
изборе, уђе у парламент, то су слатке понуде ", сматра Миливојевић.

  

С друге стране, Анђелковић не верује да је Косово пресудан фактор за изборе и сматра
да сада не би требало излазити на гласање, већ би требало сачекати да прођу избори у
Европском парламенту.

  

"Да сачекамо шта ће се десити у ЕУ. Избори ће бити и у САД, ако Трамп добије други
мандат, мислим да ће се поставити другачије по питању Косова. Не би требало сада ићи
на изборе. Да ме Вучић пита, ја бих му рекао висок ти је рејтинг, али ништа не указује да
ти пада рејтинг, победићеш и за годину дана. Што се тиче бојкота - је мач с две оштрице,
ако би успео, баца сенку на легитимитет, али је озбиљан тест за опозцију да ли ће
смањити излазност, ако не смањи, онда опозиција губи легитимитет", рекао је
Анђелковић.

  

Говорећи о порукама председника Србије Александра Вучића у кампањи "Будућност
Србије", Цвијетин Миливојевић је рекао да многе проблеме грађана председник није
приметио.
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"Није приметио да Зрењанин и даље нема воду за пиће у 21. веку, да постоје протести у
Пироту због ерозије животне средине на Старој планини, да је читава западна Србија у
бунту због преваре са откупном ценом малине, обећање СНС да ће изградити две
фабрике за прераду малина, није приметио да Нишлије пате за аеродромом, није
приметио да ови протести нису политички, да више личе на грађанске протесте који
имају политичку ноту на коју се део опозиције шлепа. То је протест против Вучића јер је
он градоначелник свих градова у Србији.Прића о вешалима је пропаганда, ако из
позиције председника Републике каже грађанима ви који сте овде сте за политику
будућности, а они кој нису дошли су представници политике вешала. То каже
представник ратнохушкачке политике, ту политику мржње, коју је та странка емитовала
према неким другим народима, сад емитује према свом народу. То није дискурс озбиљног
државника. Вучић се појављује као човек који тумачи Устав. Немамо Уставни суд. Што
2012. натераше Николића да поднесе оставку. Шта би с бриселским споразумом, најмање
две иницијативе за оцену уставности, Уставни суд је рекао да их влада мора ускладити
са уставом. Шта је с тим, прошло је пет и по година", рекао је Миливојевић.

  

Када је реч о протестима "1 од 5 милиона", Анђелковић је рекао да смо много пута до
сада имали протесте, и да треба видети колико ће трајати и какав ће резултат дати.

  

"Протесте воде људи који су били на власти - Ђилас, Јеремић.. Они су били центар
власти и људи су видели како је држава функционисала, они да причају о лустрацији...
Што се нису тада борили против корупције, што нису проверавали порекло имовине. Да
би протести били опасни по власт, да би то антисистемско расположење дало резултат
мора да буде нека друга опозиција. Нама је индустријска производња после 5. октобра
падала, велики део грађана је према томе скептичан", сматра Анђелковић.

  

Он додаје да је захтев с протеста да Вучић поднесе оставку и да није чуо да је неко
рекао да жели на дијалог.

  

"Ако држите говоре где вам је друга страна олош, тешко да је то позив на дијалог. С
друге стране, власт сматра да је све регуларно и да нема потребе за дијалогом. Власт
ако позове на дијалог мора да позове и Чедомира Јовановића, да ли би то прихватили
Ђилас и Јеремић. У власти постоји носећи елемент то је СНС. У опозицији имамо
хетерогену ситуцаију, нико није доминантан. Лидери имају прљаво наслеђе и пуно свађа.
Како неко ко претендује да узме власт, један је причао да је једини пут компромис с ЕУ,
други да не дамо Косово ни по коју цену", наводи Анђелковић.
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Миливојевић каже да без дијалога неће бити фер избора и да се зато мора сести и
разговарати.

  

"Постоји низ тема које су натполитичке – спас села, демографија, то су теме на које
треба позвати опозицију да учествује. Нека кажу не, онда власт може да каже ево руше
државу. Без дијалога неће бити фер избора. Мора се сести и разговарати. Кажу нећемо
да мењамо пословник донели су га жути.. То је један пословник који штити владајућу
странку. Изборни услови 2012. и 2017. не могу да се пореде. Локални избори сада су
били нерегуларнији од свих избора за време Милошевића. Чак је и он примио делегацију
опозиције и имао дијалог", рекао је Миливојевић.

  

(Н1) 
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