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За увођење санкција Русији 6,9%, против 82,1 одсто, 11 одсто нема став. Чак 84,7
одсто ПРОТИВ признања Косова у замену за чланство у ЕУ, 5,1 одсто ЗА.
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Да ли подржавате улазак Србије у НАТО?

              

вредности у процентима

          
                        

Да

              

5 .4

          
                        

Не

              

8 7 .2

          
                        

немам став / без одговора

              

7.4

          
                        

Укупно

              

100,0
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  Говоре:            -  Ђорђе Вукадиновић, Нова српска политичка мисао          -  др Слободан Јанковић, историчар    
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  Ђорђе Вукадиновић: Огромна већина грађана Србије није за увођење санкцијаРусији, противи се уласку у НАТО и не би признали Косово у замену за пријемСрбије у ЕУ  Истраживање Нове српске политичке мисли (НСПМ) показало је да огромна већинаграђана Србије није за увођење санкција Русији, противи се уласку у НАТО и не бипризнала Косово у замену за пријем Србије у Европску унију.    И шта ћемо сад?!  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) May 22, 2022    Уредник НСПМ Ђорђе Вукадиновић је рекао да је то истраживање је показало да Србијеније баш тако подељено друштво како се сматра, и тврди да се друга истраживања осличним темама могу разликовати за мање од два процента.  Истраживање НСПМ је показало да 82,1 одсто грађана не подржава увођење санкцијаРусији због рата у Украјини, 6,9 одсто подржава, а 11 осдсто градјана нема став.  
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https://twitter.com/djordjenspm/status/1528503584043720707?ref_src=twsrc%5Etfw
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  Грађани су рекли да прате ситуацији у Украјини, и око 49 одсто сматра да је Русија управу, 6,1 миси да је то Украјина, став нема 24 одсто, а за 21 посто градјана нико нијекрив.  “Када смо питали ко је највише крив за сукоб у Украјини, чак 68,7 одсто рекло је да је тоНАТО, Украјину криви 7,4, Русију 5,6, а нема став око 18 посто грађана”, рекао јеВукадиновић.  Указао је да је подршка уласку Србије у НАТО “доживела минимум” и сада је пала на 5,4одсто, а против уласка у НАТО је 87,2 одсто испитаних.  Вукадиновић је навео да је само пет одсто испитаних рекло да треба признати Косово узамену за чланство у Европсој унији, док се око 85 одсто испитаних томе противи.  

  “Та опција да треба признати Косово зарад уласка у ЕУ никад није прешла 10 посто ипоказало се да није Србија тако подељена, већ неки центри моћи стварају конфузију итруде се да помуте и релативизују ове налазе”, рекао је Вукадиновић и позвао колегеистраживаче да изнесу своје налазе о тим темама.   
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  Представљено истраживање је показало и да је подршка уласку Србије у ЕУ константнопада, али и да се око те теме грађани највише колебају.  Вукадиновић је рекао да је чврсто опредељено само 20 одсто анектираних кооји су заЕУ, или око 30 осто оних који су чврсто против, док се сви остали колебају и на њихутичу медији или неке изјаве председника Србије Александра Вучића.

  “Нудимо налаз око којег треба отворити дијалог и не предујудицирамо закључке иодлуке државе, али би свака држава морала имати на уму ове налазе” рекао јеВукадиновић и предложио расправу у медијима с националном фрекцвенцијом.  Истраживајем НСПМ је утврђено и да нешто мање од половине испитаних (око 46 одсто)сматра да Србија иде у добром правцу, док 37,5 сматра да не иде, те се ти процентимогу сматрати иизразом подршке власти и опозицији.  Историчар Слободан Јанковић рекао је да је истраживање НСПМ рађено пренајновијих изјава о “најтежој зими која следи” и изразио бојазан да би неки нареднирезултати можда повећали проценат оних који кажу да живе горе него пре.
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  Он се осврнуо и на политику према Косову и рекао да су грађани одбацили политичарекоји су говорилио да је “доста небеске Србије” и да је “Косово баласт”.  Говорећи о најновијим доогађајима, рекао је да је “више притиснут” Александар Вучићнего сама Србија, и да је председник “испипавао терен колка му је подршка у Цркви и ујавном мњењу за неке потезе према Русији”.  “И ово истраживање, и став СПЦ, јасно говоре да је народ против увођења санкцијаРусији, и власт треба да зна – ако је и имала планове за уводјење санкција – да немаподршку за такав потез”, рекао је Јанковић уз оцену да је “Србија увек била направој страни у ратним сукобима”.  

    (Бета-Недељник)    Догађај/конференција се може пратити уживо преко Веб портала Медија центра, Јутјуб канала и Фејсбук странице Медија центра:  Лajв Фејсбук: www.facebook.com/medija.centar/live  Лajв Јутјуб: www.youtube.com/user/MCBeograd  Медија центар: https://mc.rs/uzivo  Видети још:  НСПМ: ЕУ, НАТО, КиМ, рат у Украјини и санкције Русији  
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmedija.centar%2Flive&amp;data=04%7C01%7CMILONJIC%40unhcr.org%7C607288efe6e64238ea1408d93ac8a757%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637605455744111093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=3z0%2FQtgJXkQ3iD2NfNf1cuC24HMFLZgR2lQnC7eTqp0%3D&amp;reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FMCBeograd&amp;data=04%7C01%7CMILONJIC%40unhcr.org%7C607288efe6e64238ea1408d93ac8a757%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637605455744111093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=DXA%2BVk%2Bg3x%2FZBI0siQACc7D97fN%2Fzu5zoZKJ74z4mG0%3D&amp;reserved=0
https://mc.rs/uzivo
http://91.222.7.144/istrazivanja-javnog-mnjenja/eu-nato-kim-rat-u-ukrajini-i-sankcije-rusiji.html

