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 Још не видим да опозиција има кандидата који би победио Александра Вучића на
председничким изборима и вероватно ће им бити потребан неки анти-Вучић, не тако
снажна политичка личност, али личност која уједињује, рекао је за Данас директор
Центра за проучавање југоисточне Европе на Универзитету у Грацу Флоријан Бибер.

  

Бибер је оценио да ће ова година бити година политичке стагнације, па очекује да ће
Српска напредна странка наставити да доминира политичким животом и без избора
неће бити ни великих политичких прекретница, па је то „важан период за опозицију да
се припреми“.

  

На питање да ли очекује да ће председник Србије Александар Вучић сада дозволити
демократске изборе, одговара да не може рећи да је оптимиста, јер ће Вучић дозволити
оно што буде морао зтато што је „у протеклих осам година показао да га занима само
комплетна контрола над свим институцијама и медијима и да га не занимају фер и
слободни избори, и то значи да их неће својевољно дозволити“.

  

Сматра и да опозиција мора да изазове режим на изборима, „иако су нефер на дуге
стазе“, јер, како наводи, „режим се неће урушити сам од себе, нити ће избори бити у
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потпуности фер и слободни, осим ако притисак није јак“.

  

Према Биберовој оцени, „тешко је замисливо“ да ће на следећим изборима „доћи коначни
крај СНС власти“, између осталог и зато што не види „кохерентну опозицију која може да
понуди алтернативу“.

  

Скреће пажњу да многи мисле да уместо уједињене опозиције, треба применити
црногорску стратегију изласка на изборе у различитим блоковима, „што би омогућило да
национална и конзервативна опозиција има одвојену кампању од либералне и
проевропске“.

  

„Таква логика је проблематична, јер већ 20 година различити опозициони блокови
излазе на изборе, а успело им је само у августу 2020. јер је спорни закон, који се односио
на цркву, мобилисао довољно људи засићених понашањем владајуће странке“, упозорио
је Бибер.

  

Верује да постоји и проблем у лидерству српске опозиције, иако оцењује да је „тешко је
бити опозициони лидер када сте под сталним нападима таблоида и владајуће партије“.

  

„Од опозиције зависи хоће ли изнедрити обећавајуће младе лидере који нису
оптерећени прошлошћу и који могу да изађу из сенке ега појединих опозиционих
лидера“, закључио је Бибер.

  

(Фонет)
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