
Ђукановић је покушао да поново оживи страсти и поларизацију из периода референдума - после много година, ово су први избори на које не излази као апсолутни фаворит

Пише: Ђорђе Вукадиновић
субота, 29 август 2020 18:16

  

  

- Каква су најновија истраживања по питању предстојећих избора у Црној Гори?

  

Ми смо радили једно веће истраживање, крајем јула, и једно контролно, почетком
августа. И оба су показала тренд значајног слабљење рејтинга ДПС-а и владајуће
коалиције. Да ли је Ђукановић нешто успео да преокрене последњих дана форсирајући
референдумску атмосферу и тезу о “угрожености државе”, видећемо. Али, генерално,
чак и црногорском режиму наклоњени истраживачи признају да је рејтинг ДПС-а опао
за најмање 5-6 процената у односу на претходне изборе – које је такође добио на
мишиће, буквално за једног посланика и уз обилату помоћ афере “државни удар”.

  
  

 1 / 4



Ђукановић је покушао да поново оживи страсти и поларизацију из периода референдума - после много година, ово су први избори на које не излази као апсолутни фаворит

Пише: Ђорђе Вукадиновић
субота, 29 август 2020 18:16

Чак и црногорском режиму наклоњени истраживачи признају да је рејтинг ДПС-а опао
за најмање 5-6 процената у односу на претходне изборе – које је такође добио на
мишиће, буквално за једног посланика и уз обилату помоћ афере “државни удар”

    

По нашим налазима, Ђукановићева странка не може да рачуна на више од око 35 одсто
бирача, и заостаје између 6 и 10 одсто у односу на збир две опозиционе коалиције (оне
око Демократског фронта и Демократа Бечића и Лекића). И велико је питање да ли ће
власт тај заостатак моћи да надокнади мандатима странака националних мањина, на
које по аутоматизму рачуна. (А питање и да ли ће тог “аутоматизма” овај пут бити.) Сем
тога, Ђукановићев главни – и практично једини – коалициони савезник Брајовићев СД
има проблем са цензусом и може га прећи вероватно само “уз помоћ пријатеља”. По
свему судећи, мултинационална опозициона грађанска групација окупљена око УРЕ и
Дритана Абазовића, уколико задржи својих 6-7 одсто, има велике шансе да буде
преломни тег на црногорској изборној клацкалици. А они су се јавно изјаснили да неће са
Ђукановићем.
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Знајући да му је лични и политички рејтинг значајно опао, Ђукановић је покушао да
поново оживи страсти и поларизацију из периода референдума о независности,
стављајући знак једнакости између себе и самог постојања црногорске државе и нације

    

- Ко ће са ким и како у коалицију? Какви су проценти и предвиђања?

  

Главни коалициони договори су постигнути већ пре избора. И, у том смислу, евентуално
озбиљније тумбање и препакивање након избора могло би се сматрати својеврсним
„прелеташтвом“ и издајом воље грађана. Основна линија поделе је за и против власти
Мила Ђукановића, иако је он последњих недеља учинио све да тежиште пребаци на
тему „за или против независне Црне Горе“, „за или против евроинтеграција“, „повратка у
средњи век“ и слично. Знајући да му је лични и политички рејтинг значајно опао,
Ђукановић је покушао да поново оживи страсти и поларизацију из периода
референдума о независности, стављајући знак једнакости између себе и самог
постојања црногорске државе и нације. Занимљиво је да сви ауторитарни властодршци
пре или после заврше у тој фази и тој самоидентификацији. Нисам сигуран колико ће му
то овога пута успети.
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  - Шта нас чека у недељу? Има ли разлике између избора у недељу и оних упретходне три деценије?  Главна разлика је то да су ово после много година избори у које Ђукановић неулази као апсолутни фаворит. А друга разлика је што, захваљујући спорном“Закону о слободи вероисповести”, по први пут за директног противника има СПЦи митрополита Амфилохија лично. Трећа разлика је што је опозиција бољеорганизована, расподељена у пар логичних колона, које не расипају опозиционегласове и међусобно се не нападају. Коначно, овога пута, бар ми се тако чини,Ђукановић не може априори да рачуна на спољну подршку,односно мислим да ће, заразлику од ситуације пре четири године, западне амбасаде сада заузети неутралнији иобјективнији став према изборном процесу у ЦГ.  - Мислите ли да може бити грађанског рата или немира? Ко ће их инициративише: Мило или опозиција и народ?    Не бих говорио баш о грађанском рату, али немира врло лако може бити. И, нажалост,вероватније је да их буде, него да их не буде. Може их изазвати власт, уколико проценеда им развој догађаја на биралиштима не иде на руку. А може из изазвати и некипровокатор за рачун ко зна кога… Но, кажем и надам се, да ће на свим странамапревладати, ако не разум, а оно макар страх од несагледивих последица ако се путемсукоба крене.     Да хоће миран прелаз и тихи одлазак не би се понашао овако како се понаша,оптужујући све и сваког – од Црне Горе до Москве и Београда да му “ради о глави”.Слично као и Вучић овде, Ђукановић није навикао да власт дели. И учиниће све да се тоне догоди    - Ако Мило падне, а могло би се десити, шта ће бити са њим?  Формално гледано, Ђукановић не може пасти на овим изборима, јер је он председник, аово су избори за скупштину. Председнички избори су тек 2022. Но, наравно да бинеуспех на парламентарним изборима био озбиљан ударац пред те друге и одлучујућеизборе. Да хоће миран прелаз и тихи одлазак не би се понашао овако како се понаша ,оптужујући све и сваког – од Црне Горе до Москве и Београда да му “ради о глави”.Слично као и Вучић овде, Ђукановић није навикао да власт дели, нити уопште разумеконцепт поделе власти. И учиниће све да се то не догоди. Владаће сам, или никако.  Видети још:  Ђорђе Вукадиновић: Црна Гора 2020 – шансе за променудефинитивно има!
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