Бранислав Трифуновић: Србија има најгору власт у историји и чак би и опозиција била боља, Вучић
субота, 08 јун 2019 09:01

Глумац и један од некадашњих организатора опозиционих протеста "Један од пет
милиона" Бранислав Трифуновић казао је да Србија има "најгору власт у историји" и да
би "чак опозиција, о којој не мислим ништа добро," била боља власт од актуелне.

Труфуновић је у интервјуу за лист Данас казао да опозициони лидери нису разумели
број опозиционо настројених учесника протеста, већ да су се борили за своје позиције.
"Суштинско је питање је са ким ће људи кренути, а опозиција није схватила да постоји
група од 20 одсто опозиционо настројених грађана који не подржавају ниједну од
опозиционих опција", казао је он.

На питање када мисли да ће доћи до смене власти, Трифуновић је казао да Србија неће
морати да чека дуго.

"Срби су такав народ, брзо ће им досадити. Сретао сам чланове Српске напредне
странке који су ми говорили да сам у праву," одговорио је он.

Он је оценио да ће председник Србије Александар Вучић признати Косово и да народ
већ дуго спрема на то.

"Вучић мења наратив, од 'једног за 100' до разграничења и 'није то наше'", додао је
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познати глумац.

Познати глумац је казао да ће Вучић попустити око услова за фер избора и слободе
медија.

"Како се избори буду ближили Вучић ће попустити. Ако не дозволи те промене, вратиће
људе на улице", оценио је он.

Трифуновић је рекао да не зна шта би Бошко Обрадовић урадио када би дошао на власт.

"Ја му не бих дао шансу, не знам да ли бисмо ратовали за Републику Српску и Босну или
би тукли гејеве на улици", рекао је Трифуновић.

(Бета-Данас)
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