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 Директор Центра за студије Југоисточне Европе на Универзитету у Грацу Флоријан
Бибер изјавио је да апсолутна победа председника државе и Српске напредне странке
Александра Вучића на изборима „пружила добар увид у Србију као недемократску
земљу“.

  

  „Александар Вучић, који се увек труди да сачува фасаду демократије и који је
покушавао да форсира разне странке, што му није успевало, по мени није добио шта је
желео – да победи, а истовремено има лојалну опозицију, опозицију на коју може да
пребаци одговорност“, рекао је Бибер, за нови број недељника Време.   

Како је навео, „сада у парламенту нема ниједну екстремно десну странку, које су, кад је
реч о Косову, биле веома корисне у прошлости, сад је остао без изговора“.

  
  

Имате проевропске Вучићеве медије, имате антиевропске Вучићеве медије, имате
лојалне Вучићеве прозападне невладине организације, имате Вучићеве проруске
невладине организације. Постоји цео спектар који он покрива, што отежава сваки
покушај суштинске промене у друштву

    

Он је рекао и да у Србији „имате проевропске Вучићеве медије, имате антиевропске
Вучићеве медије, имате лојалне Вучићеве прозападне невладине организације, имате
Вучићеве проруске невладине организације“.
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„Постоји цео спектар који он покрива, што отежава сваки покушај суштинске промене у
друштву“. рекао је Бибер.

  

Према његовим речима, јасно је да политички пројекат који тренутно доминира нема
перспективну, као и да ће „економска, политичка и социјална ситуација ићи нагоре“.

  

„Можда је одговор на питање ‘када ће бити боље’, да мора прво ситуација да се
погорша, пре него што ће се побољшати“, рекао је Бибер.

  

(Бета)
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