
Борис Тадић: Поједини европски лидери су дозволили актуелној власти да уништава све демократске институције у Србији
петак, 15 новембар 2019 18:28

  

Бивши председник Србије и председник Социјалдемократске странке Борис Тадић у
интервјуу за шпански Ел Паис указао је да то што ЕУ није дефинисала стратегију
властите консолидације ни проширења - има за последицу све већи утицај Русије, Турске
и Кине на Балкану.

  

  

Он је, како је наведено у саопштењу СДС-а, такође упозорио да је Србија постала земља
само једног питања - Косова.

  

"Стање демократије у Србији је једноставно катастрофално. Поједини европски лидери
дозволили су актуелној власти да уништава све демократске институције у Србији, а то
је проблем и за читав регион", упозорио је Тадић.

  

Додао је да не разуме такав приступ ЕУ према Србији.

  

"Признање Косова отвара врата и другим регионима у Европи за једнострану сецесију.
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Моји међународни саговорници често нису разумели тему Косова и игнорисали су
потенцијал тог домино ефекта, настављали су ригидно са агендом независног Косова,
али када су се суочили са случајевима Крима, Јужне Осетије и Абхазије били су у шоку",
истакао је Тадић.

  

У интервјуу се осврнуо и на урушавање демократије у Србији "под апсолутистичком
влашћу Александра Вучића", као и на протесте и бојкот предстојећих избора.

  

"Седам година се урушава демократија у Србији и једини начин је да се обратимо
преосталим демократским снагама које узимају у обзир реалност да Србијом данас
влада апсолутиста, демагог и популиста. Свакодневно смо 24 сата изложени лажним
вестима и у таквим околностима грађани не могу да имају слободан избор", рекао је
Тадић и додао да ће због бојкота избора таква власт имати још више посланика, али да
је "давање легитимитета том процесу још проблематичније."

  

(Бета)
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