
Како ће "нови" ДСС да руши Вучића?!

Пише: Вукосав Томашевић
четвртак, 01 новембар 2018 16:25

  

На позив “новог ДСС” милиони грађана Србије кренуће у акцију грађанске
непослушности.

  

Вучић је готов, само му то још нису јавили.

  

Стицај неочекиваних и непредвидивих околности спречио је грађане Србије да сазнају
како ће бити актери велике акције грађанске непослушности против режима Александра
Вучића.

  

Тога дана Кинези су отворили мост дуг 55 километара, Путин је потписао санкције
Украјини, Арабија је признала убиство новинара, Ердоган је проглашен за лидера
исламског света, министар Љајић је оптужио посланика Зукорлића да прави Авганистан
у Србији, а министар славне монтенегринске војне силе пренео је сву дукљанску љубав и
подршку држави Косово.

  

Баш тај дан - каквог ли малера и космичке неправде - изабрао је лидер “новог ДСС”
Милош Јовановић да објави:

  

“Власт СНС неће изаћи у сусрет захтевима опозиције у вези са слободним
изборима. Нови ДСС је спреман да позове народ на грађанску непослушност.”
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  Ову изјаву није пренео нити један релевантан електронски или штампани медији. И надруштвеним мрежама, где је пласирана, прошла је потупно незапажено.  Упркос томе и шалу на страну - мада је то једина могућа спонтана реакција на ову објаву- ваља озбиљно проанализирати са чим то “нови ДСС” прети Вучићу. Има ли услова имогућности да “нови ДСС” стане на чело мирних грађанских протеста, што би МилошаЈовановића произвело у српског Гандија?  Индикативан је  тајминг у коме је Милош Јовановић открио да СНС не преферираслободне изборе. Гандијевска мисија јавила му се пошто је постало јасно да се занаредне парламентарне изборе не може уденути ни у опозициону (Савез за Србију) нина режимску (СНС) листу.  Од доласка Милоша Јовановића на чело ДСС, а томе су пуне две године, те његовоготклона од “претходног ДСС” и самопроглашавања “новог ДСС”, ни једно истраживањејавног мнења није “нови ДСС” измерило у процентима, већ искључиво у промилима, нанивоу статистичке грешке.  На пролећним изборима у Београду, уз сву медијску, логистику и финансијску подршкувласти -највећи број билборда после СНС (!) и флајере штампане и финансиране одстране режима - Јовановић као “ново лице Београда” освојио је један проценат гласова.  Сви који озбиљно анализирају четвртвековно учешће ДСС на изборима знају да је то,прерачунато на ниво целе Србије - чак уз поновљену “београдску” режимску подршку -максимално једна половина гласова освојених у Београду. Дакле, пола процента.  

  По информацијама из најужег окружења Милоша Јовановића “нови ДСС” нема никаквуинфраструктуру у две трећине општина и градова у Србији. Исти извор открива “ако биданас били локални  избори, “нови ДСС” може самостално изаћи у највише 10 општина,са једном трећином изборне листе”.  Чињенице поткрепљују ово сазнање.  За две године, од када Милош Јовановић води “нови ДСС”, та странка је учестоваласамо на једним локалним изборима, у Косјерићу. Након тога је, на лични налог МилошаЈовановића, у тој вароши “нови ДСС” склопио је коалицију са СНС, која и данасфункционише, иако је био тег на ваги који је СНС могао да пошаље у опозицију.  У Севојну је “нови ДСС” само формално био у називу коалиционе листе, док више ни уједној општини није био актер избора.  Зато је у низу градова и општина чинио, а и данас чини, коалициону власт са СНС, тимистим који неће дати слободне изборе.  Милош Јовановић је потпуно огољен када је у преговорима за приступање Савезу заСрбију био условљен да раскине све локалне коалиције са СНС. Формално, да створепривид, ову одлуку донели су органи “новог ДСС”.  На терену, већина одбора “новог ДСС” (Чачак, Пожега, Бајина Башта, Ужице...)супроставила се овој одлуци централе и приступила СНС. Међу њима и један од трипотпредседника “новог ДСС”.  У осталим, поготову београдским општинама, на Врачару, Вождовцу и Гроцкој, “новиДСС” одглумио је раскид коалиције са СНС.  Оставке су поднели по један или два функционера, док су сви остали, одборници,секретари, до помоћника председника општине, још увек на функцијама, наравно, иплатама.  Ове београдске коалиције договорио је, реализовао и одржава човек оптужен заорганизациони криминал, кога је Милош Јовановић именовао за свог првог сарадника,на функцији председника Извршног одбора “новог ДСС”.  Такав “нови ДСС” одјављен је из Савеза за Србију, док сви покушаји “препоруке” СНС,укључујући седење испред Весићеве канцеларије, нису дали резултате.  А и како би, када је Милош Јовановић и од опозиције и од режима тражио по петгарантованих мандата, или, у просеку, по једног посланика на сваки промил рејтинга!  Ето, та је сила сада решила да откаже послушност режиму и покрене народне масе.  Не био у Вучићевој кожи, када му јаве.
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