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 Програмски директор Демостата и новинар Зоран Пановић изјавио је да властима у
Србији пред изборе на неки начин одговара рат у Украјини, али да је на избору за
српског представника за Песму Евровизије дошло до изненађења, па до њега може доћи
и на изборима. Пановић каже и да истраживања јавног мњења показују невероватан
степен хипокризије - "у друштву у кафани јесте срце у Русији, али када је у питању стил
живота, где се иде да се ради, школовање деце, Нетфлиx - онда дај Запад", рекао је
Пановић у "Новом дану Н1".

  

Он је истакао да је опозиција у Србији доста изгубила због рата у Украјини пошто је та
тема изборе померила на друго, треће или још ниже место у Србији. „Јуче је и Копаоник
биз форум био медијски битнији од избора“, рекао је Пановић.

  

Истиче да су сада у други план отишле "топ теме опозиције" која је претходно као оружје
против власти имала теме као што су корупција, низ афера власти за последњих 10
година, као и екологија. "Све је то отишло у други план", рекао је Пановић.

  

"Екологија је остала као тема само да Руси не дај Боже погоде нуклеарку. Опозиција
нема маневарски простор који је имала, ово су малтене избори у ратним условима јер се
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рат осликава на нас", рекао је Пановић и додао да је ту и наша идеолошка конфузија, те
да мисли да се и власт престројава у ходу.

  

Он је подсетио да је слоган владајуће коалиције био прво "Дела говоре", што је давно
био слоган Милутина Мркоњића, па да је следећи био "Заједно можемо све", који је
личио на песму Нине Бадрић. "И сада се у ходу престројава у 'Мир, стабилност, Вучић',
то је нова ситуација где је власт препознала да страх грађана може да им одговара у
изборима", каже Пановић.

  

"У овом контексту, иза власти, иза свих тих слогана стоји психолошка игра усмерена на
умове бирача и стари слоган СПС-а - 'Са нама нема неизвесности' - то власт хоће да
постигне", кажа Пановић.

  

Истакао је и да када Вучић говори да ћемо имати жита, "медијски, са стране режима,
атерира прича о српском свету", и да се када каже "имаћемо жита и за регион", опет
враћа на "стратегију - вакцине региону, делимо помоћ Петрињи".

  

"Власт има више лица и у стању је да се маркетиншки брзо престроји", наводи
програмски директор Демостата.

  

Он је истакао и да десница у Србији "покушава лопатама да узима проруске гласове у
Србији", али да већински јавно мњење у Србији није толико русофилско, колико је
"пропутиновско" и постоји култ личности Путина који је Вучић поспешивао, али је
постојао и пре победе напредњака 2012. године.

  

"Али са друге стране, истраживања јавног мњења показује невероватан степен
хипокризије у друштву. У кафани јесте срце у Русији, али када је у питању стил живота,
где се иде да се ради, школовање деце, Нетфлиx - онда дај Запад", каже Пановић.

  

За кандидата "Уједињене Србије" Здравка Поноша каже да је добар кандидат,
најозбиљнији у опозицији у овом тренутку. Он оцењује је и да је један од његових
највећиха адута што је одликован у отпору агресији НАТО пакта, а да "иако свако вече
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говори да није за улазак за Србије у НАТО, режимска пропаганда стано тврди да је
НАТО генерал".

  

  

Оцењује да Понош можда јесте прозападна десница, која би могла да узме гласове тако
опредељених бирача, али да не сме то јасно да каже, али да се данас "сви труде да узму
те гласове".

  

Вучићу је, како истиче, с друге стране најбитније да победи у првом кругу и у корист му
иде то што се Ивица Дачић није кандидовао. Запитао је и зашто се не кандидује Саша
Радуловић као лидер суверениста или др Несторовић који би могао да узме неке
гласове. "Све су то елементи пазла који иду у прилог Вучићу да проба да победи у првом
кругу. Поношу би најбоље било да му се деси ко на Песми Евровизије да оде у други
круг", рекао је Пановић.

  

(Н1)
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