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Од протеста против корона пропусница слабо ко ће „профитирати“ будући да међу
антиваксерима има пуно и оних који нису ни радикална ни екстремна десница, а
уколико би се увеле озбиљније мере то би донекле ојачало позицију ДЈБ, али би
можда и охрабрило неке антиваксерске етузијасте да се окушају на изборима,
сматрају саговорници Данаса.

  

  

Од како је у среду Кризни штаб препоручио ковид пропуснице за све угоститељске
објекте у затвореном простору, десничари и антиваксери позивају прек одруштвених
мрежа на протест против ове мере. Међу њима су Српски покрет Гаврило Принцип,
антиваксерка Јована Стојковић и њен покрет Живим за Србију, Српски инфо штаб, али и
председница Градског одбора Двери у Београду Радмила Васић.

  

У среду и четвртак се више стотина грађана окупило у центру Београда и Ниша.
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У таквим околностима поставља се питање хоће ли ови протести допринети
популарности и рејтингу широј јавности мање познатих десних покрета или већ
етаблираних политичких организација попут Двери и ДЈБ.

  

Јово Бакић, социолог и аутор књиге „Европска крајња десница 1945-2018“, за Данас
каже да су протести против мера малобројни.

  

– Можда ће се омасовити, али не верујем. Јер претпостављам да ће они нормалнији
антивакасери бити врло резервисани према људима, који стављају Павловићеву маст у
нос – каже он, алудирајући на особу која је на протесту у четвртак увече рекла
новинарима да се против короне бори тако што ставља Павловићеву маст у нос.

  

Он објашњава да су странке, покрети или групе екстремно десничарске оријентације
углавном под контролом СНС, осим, како наводи, по свему судећи „Народне патроле“.

  

Бакић у екстремистичке групе убраја Српску десницу Миша Вацић, који је, како каже,
директно под контролом СНС, „Народне патроле“ које нису, „Наши“ који су сада доста
испод радара, Уједињени народ Србије који би то, као објашњава могли бити али су
хетероген покрет у којем има свега и свачега, чак и оних који нису десничари.

  

Док су, како објашњава, радикална десница Двери и Доста је било.

  

– Екстремисти не презају од насиља. Радикална десница не користи насиље у начелу.
Она евентуално може бити повезана са неким екстремистичким групама. Овде је СНС
повезана са тим групама. А СНС гледа шта ће бити у међународним приликама па ако
буде радикална десница, типа Виктора Орбана јачала у Европи, онда ће се и они
вратити свом пореклу. Овако само контролише те групе. Треба знати и то да радикални
десничари не одбијају ни демократију. Бар као појам и идеал. Друго је питање како је
схватају. Обично се критикује либерална демократија, али се не одбацује демократија
као таква. А екстремисти одбацују сам појам демократије. Екстремисти су често расисти
у биолошком смислу те речи, боја коже крв итд., док радикални десничари то нису. Чак и
ако јесу, то скривају иза културног расизма – указује Бакић.
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Он наводи да сви крајни десничари јесу и антваксери, али нису сви антиваксери крајњи
десничари.

  

– Зато је врло ограничена могућност прикупљања гласова. Има доста антиваксера међу
присталицама Народне странке, Ђиласове странке, има их међу људима који су
разочарани у читав систем па пребацују сумњу и на питање вакцина. Нису то искључиво
крајњи десничари. А има и појединаца који нису ни десница ни левица, већ случај за
лекаре, попут човека који ставља Павловићеву маст у нос – каже Бакић.

  

Упитан ко ће „профитирати“ од противљења мерама, односно хоће ли јачати екстрема
десница или Двери, ДЈБ или странке које имају у својим редовима антиваксере, он
одговара да је тешко рећи.

  

– Мислим да ће бити равномерно распоређено. Врло је хаотична ситуација. Ми као
друштво не постојимо и то је и био циљ владавине Александра Вучића, односно
председника СНС. Он је растурио оно мало друштва што је постојало и оно мало
јавности. То је сад све у траговима – описује он.

  

Спасојевић: Ситуација зависи од озбиљности мера

  

Ванредни професор ФПН, Душан Спасојевић, за Данас каже да се садашњим
бесмисленим мерама које се не спроводе на може доћи до неких релевантних протеста.

  

– Уколико би се увеле неке озбиљније мере, то би донекле ојачало позицију ДЈБ, али би
можда и охрабрило неке антиваксерске етузијасте да се окушају на изборима –
закључује Спасојевић.

  

(Данас)
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