
Ђорђе Вукадиновић: Да је биланс 5. октобра био бољи не би се вратили они који су тада били поражени - само што су у међувремену променили рухо 
понедељак, 05 октобар 2020 07:55

 Политички аналитичар и бивши посланик Ђорђе Вукадиновић изјавио је да је на
двадесету годишњицу од великих демонстрација у Београду, којима је 5. октобра 2000.
године окончана владавина Слободана Милошевића, бесмислено питати се шта тај дан
данас представља за грађане.

  

Вукадиновић је за агенцију Бета рекао да је и на десетогодишњицу, па чак и на
петогодишњицу 5. октобра већина грађана Србије биланс тог догађаја видела углавном
негативно.

  

"На крају крајева, да је биланс био повољнији него што јесте не бисмо сада имали
ситуацију коју имамо, а то подразумева потпуни политички и персонални повратак свих
оних који су 5. октобра били на пораженој страни", рекао је Вукадиновић.
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С друге стране, казао је, парадоксално је да су се петооктобарски губитници
вратили у великом стилу и на велика врата.

  
  

Али су променили рухо, да не кажем "обрнули ћурак" и сада више или мање а углавном
мање уверљиво причају причу петооктобарских победника (реформе, Европа, економија
и слично)

    

"Али су променили рухо, да не кажем "обрнули ћурак" и сада више или мање а
углавном мање уверљиво причају причу петооктобарских победника (реформе,
Европа, економија и слично)", навео је он.

  

Данас, како је додао, опет парадоксално, 5. октобар не брани готово нико јер је у
очима тадашњих губитника он симбол њиховог пораза и опасности која им је
претила од политичке и личне маргинализације и криминализације којој су једва
измакли.

  

"А они који су били на страни тадашњег победника у међувремену су се дубоко
разочарали или стопили и спојили са тадашњим губитницима", навео је.

 2 / 3



Ђорђе Вукадиновић: Да је биланс 5. октобра био бољи не би се вратили они који су тада били поражени - само што су у међувремену променили рухо 
понедељак, 05 октобар 2020 07:55

    А они који су били на страни тадашњег победника у међувремену су се дубокоразочарали или стопили и спојили са тадашњим губитницима    Сматра да 5. октобар реално није донео много, сем, како је казао, такозване "изборнедемократије", односно ситуације у којој све стране прихватају резултате избора и немајувећих примедби на изборни процес, при чему се последњих година, захваљујућиактуелној власти, чак и та једина тековина изгубила, односно доведена је у питање.  "Ипак, ако је за неко наравоученије, има много потенцијалних поука из свега што се таддешавало, а једна од њих би могла да буде да је, ипак, могуће уз много напора и срећепобедити ауторитарни режим. Али то је и врло тешко, могуће је само јединственимфронтом и наступом свих његових искрених противника", рекао је Вукадиновић.  (Бета)  
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