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 Извршни директор Фондације за отворено друштво Србија Милан Антонијевић изјавио
је да преговори власти и опозиције о изборним условима нису пропали и да још постоји
простор за договор.

  

  Антонијевић је за портал Европски Западни Балкан (European Western Balkans – EWB)
рекао да се део опозиције који је напустио преговоре увек може вратити дијалогу, али и
да очекује позитивне потезе владајућих странака у парламенту.
 

„Ми у потпуности разумемо зашто су неке странке одлучиле да у овом тренутку на
овакав начин не учествују, много тога се учинило да преговори буду отежани и да овај
дијалог, и касније све што би требало да уследи, делује као немогућа мисија“, истакао је
Антонијевић.

  

Он је додао да када се упореди како изгледа разговор у просторијама на Факултету
политичких наука (ФПН) и оно што касније буде изречено у медијима, делује као да се не
жели помак.
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„Мислим да у том смислу највећу пажњу треба усмерити на владајућу странку, на
непримерено извештавање приватних медија који воде кампању против опозиције, као и
на притиске који се дешавају на терену и што ми покушавамо да оваквим дијалогом
изменимо“, рекао је Антонијевић.

  

Он је сагласан да недавни избори у Медвеђи нису показали суштински спремност власти
да учини било шта да се изборни услови промене, али сматра да се такав ниво притиска
не може направити у читавој Србији.

  

„Ја не очекујем чуда, не можете на основу пет састанака на ФПН-у изменити целокупну
ситуацију и склонити све проблеме који су се гомилали у претходне три деценије. Шест
месеци јесте кратак период, али жао ми је што нико ову акцију није започео након
претходних парламентарних избора, дакле пре четири године. Мислим да би ситуација
била знатно другачија“, закључио је Антонијевић.

  

(Бета)

  

 2 / 2


