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 Програмски директор Демостат-а Зоран Пановић оценио је гостујући у Новом дану да
уколико се одрже избори без спуштеног цензуса, а опозиција остане при бојкоту, "ми
бисмо дошли у ситуацију да од 250 посланика имамо 200 напредњака и њихових
коалиционих партнера, 40 социјалиста и 10 посланика мањина, који су углавном уз
власт". Према његовим речима, због тога и председник Вучић покушава да спуштањем
цензуса привуче неке опозицоне странке како би учествовале на изборима.

  "Поражавајуће је када погледате да је много грађана у Србињи посматрало хрватске
председничке изборе као недостижан идеал. Ми говоримо често како Хрватска има
комплекс од Србије, а када погледамо сада, ми имамо комплекс од Хрватске, јер такав
изборни процес ми не можемо сада да спроведемо. Ми такође стално говоримо да су у
Хрватској тема Срби, антисрпство, србофобија, али у Хрватској изборни услови, питање
парламентаризма и односа према Европској унији више нису теме. То се код њих
подразумева. Е, то је трагедија. То се дешава зато што се наш систем урушава већ више
година, и ми смо показали да су наши проблеми дубински, и да су много већи од
конкретне поделе за и против Вучића", рекао је Пановић.   

Он оцењује да је "сигурно и Вучић допринео урушавању те ситуације али се показује да
ми као друштво не можемо да конституишемо један озбиљан политички систем".

  

Пановић додаје да ће бити веома тешко да ми као друштво изађемо из проблема у које
смо упали.
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Говорећи о најављеном смањењу цензуса на предстојећим изборима, Пановић каже да
је "председник Вучић осетио опасност која се надвила над Србијом".

  

"А то је, ако би остао цензус од пет одсто, ако би Савез за Србију остао при бојкоту, ми
бисмо дошли у ситуацију да од 250 посланика имамо 200 напредњака и њихових
коалиционих партнера, 40 социјалиста и 10 посланика мањина, који су углавном уз
власт", рекао је он.

  

Пановић оцењује да би то била једна "депресивна ситуација".

  

"И председник Вучић осећа једну врсту нелагоде, и покушава да у последњим тренуцима
наше предизборне кризе покуша да направи  неку врсту маневра која би одобровољила
опозицију да изађе на изборе. Ми од 2016. године имамо заоштравање ситуације у
Србији, и то је свакако кулминација свега тога. Опозиција, пре свега Савез са Србију,
својим поступцима хоће да каже да ова власт не може да направи никакве изборе. То је
тактика која даје неки ефекат, јер да није било бојкота, не би било снижавања цензуса
са пет на три одсто", наводи Пановић.

  

Он оцењује да ће опозиција тешко прихватити овакву понуду, јер су странке у СзС
свесни да ће без њих избори бити "мало дефектни", и пита "зашто би они уопште изашли
на изборе ако немају шансе на тим изборима да победе".

  

Пановић оцењује да је давно прошло време када је могло да се разговара између власти
и опозиције, као и да су преговори о изборним условима који су одржавани на
Факултету политичких наука били "неискрени".

  

"Сад смо дошли у ситуацију чак и да су посредници потали субверзивни елемент у целој
овој причи. Та шанса је изгубљена, и треба тражити шансу да се на следећим изборима
уради нешто другачије. Мислим да Савез за Србију не жели да иде на било какве изборе
док је Вучић на Власти", каже Пановић.
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Он истиче да се многе ствари у нашој земљи не би десиле да није било опозиционих
протеста.

  

"Вучић је пре пребијања Борка Стефановића имао аполитичну ситуацију, није ни имао
неку озбиљну опозицију. Он је сада добио опозицију, али је проблем што опозиција се за
годину дана није успела да се артикулише и среди, и испитивања показују да је
антивучићевско расположење много веће, него што га оваква опозиција може да га
артикулише", истиче Пановић.

  

Пановић је категоричан да би једина тема о којој би требало заиста да се разговара
између власти и опозиције - медији.

  

"Медији су једина и најбитнија тема. Функционерска кампања, остали услови, тога је
увек било и тога ће увек бити. То је све мање-више, али медији су једина тачка
разговора", закључио је Пановић.

  

(Н1)
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