ЦРВЕНКОВСКИ, ПОЛЕКА НО СИГУРНО, СЕ ИЗЕДНАЧУВА СО ГРУЕВСКИ ВО
РЕЈТИНГОТ, МАКЕДОНЦИТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ!
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Додека политичарите лицитираат дали оваа година ќе биде
изборна, граѓаните се на чисто: повеќето од нив не би имале ништо
против вонредни избори.
Во новата теренска анкета на Центарот за меѓуетничка толеранција и
бегалци дури 73,8 проценти од над 3.900 анкетирани граѓани од 22
населени места во државата се изјасниле дека сакаат предвремени
парламентарни избори. Притоа рекордни 81,4 проценти ја оцениле со
„двојка“ работата на политичарите, а сличен е и процентот на оние
што сметаат дека политичарите се виновни за влошените меѓуетнички
односи и за политичкото насилство. Околу 68 проценти од
анкетираните и' дале „тројка“ на власта, додека опозицијата
заработила „тројка“ од близу 35 проценти, а „четворка“ од 32
процента.
Индикативни се и резултатите на прашањето „кој сакате да победи на
вонредните избори“, бидејќи 17,3 проценти од анкетираните „гласале“
за власта, наспроти 14,8 проценти кои „навиваат“ за опозицијата. Дури
67,9 проценти од испитаниците ја одбрале третата опција за одговор
на ова прашање, која предвидувала граѓаните да допишат свој
коментар. Притоа доминирале коментарите дека на следните
парламентарни избори се очекуваат големи партиски прегрупирања,
бидејќи и досега се случувале трансфери на функционери од една во
друга партија.

И во оваа анкета најпопуларен политичар е премиерот Никола

Груевски, за кого се изјасниле 22,1 процент од анкетираните, но овој
пат веднаш по него е лидерот на СДСМ, Бранко Црвенковски, со
популарност од 17,9 отсто. Треторангиран е лидерот на ДУИ, Али
Ахмети - со 14,3 проценти, а по него се Мендух Тачи од ДПА со 11, 1 и
Имер Селмани од НД со 8,6 проценти. Следни на листата се лидерите
на ОМ, НСДП, ЛДП и ДПС - Љубе Бошкоски, Тито Петковски, Јован
Манасијевски и Иван Стоиљковиќ - со рејтинг од 6,9; 4,2; 3,2 и 2,6
проценти.
Ќе има или не избори ќе видиме, но јасно е дека доколку има за 3-4
месеци Македонија ќе добие нова влада.

