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 Политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић изјавио је да су прелиминарни резултати
референдума о промени Устава, нарочито у већим градовима где је већина изашлих
грађана гласала против, "ударац за власт" и да показују да у Србији постоји значајна
маса критичке јавности, људи који мисле својом главом.

  

Вукадиновић је за агенцију Бета изјавио да ни власт ни опозиција нису очекивали
тако велики проценат грађана који су се на референдуму изјаснили против промене
Устава, са обзиром на „машинерију“ власти која је своје бираче позивала да гласају
„да“ за промену устава, и на позиве дела опозиције да се референдум бојкотује.

  
  

Део опозиције који је позивао на бојкот није очекивао да ће бити толики проценат оних
који су против, јер можда не би донели одлуку о бојкоту

    

„Излазност је на нивоу очекиваног с обзиром на позиве на бојкот и на генерално слабу
заинтересованост јавности за ову тематику, али резултати су изненадили скоро све,
укључујући и власт и опозицију, без обзира што ће сви наћи разлоге за објаву и
изражавање задовољства. Мислим да власт није очекивала тако велики проценат
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против. С друге стране, и део опозиције који је позивао на бојкот није очекивао да ће
бити толики проценат оних који су против, јер можда не би донели одлуку о бојкоту“,
рекао је Вукадиновић.

  

Према његовим речима, опозиција се на примеру референдума понашала конфузно, јер
нису препознали да постоји „масовна критичка јавност“ која се не понаша „као лутке на
концу према њиховим вишим замислима и плановима“, поводом њихових позива на
бојкот, због чега су „остали по страни“.

  

"Референдум је релативна победа ових нестраначки организованих грађана који
покушавају да мисле својом главом, који су показали снагу на коју и власт и
опозиција морају рачунати", казао је Вукадиновић.
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