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 Београд -- Руслан Стефанов, директор Центра за демократске студије у Софији каже
да људи у Србији можда не примећују, али да је ЕУ урадила пуно за Србију.

  Упитан има ли савет како што пре затворити поглавље 23, Стефанов напомиње да је то
дуг пут, погледају ли се искуства Бугарске и Румуније. Оне се, наиме, тврди Стефанов,
још боре с тим поглављем.

  

Каже такође и да није ствар у затварању поглавља, него да грађани од тога имају
користи. 

  

"И то је врло важно питање. И даље мислим да цео регион укључујући и чланице ЕУ
Бугарску и Румунију имају системски проблем са корупцијом што значи да има још пуно
тога да се уради", каже Стефанов. 

  

Напомиње да је у последњој деценији доста урађено, али да смо и даље далеко од тога
како би то требало да изгледа. 

  

"Много тога треба да се уради на политичком нивоу, али и на техничком, као и на нивоу
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медија и цивилног друштва. Мислим да није ствар у отварању и затварању поглавља
него направити вредност за друштво у заједници", уверен је. 

  

Да ли је то највећи изазов? Зависи, каже Стефанов и додаје да има много питања и
проблема на ЕУ стази, али да је то свакако централно питање 

  

"Морају да постоје политике и законодатство и правила да важе за све. Било да је реч о
развоју бизниса или великим компанијама, исто важи за људе, за судије, политичаре,
олигархе, богате, бизнисмене и оне из комшилука. Увек ће бити питања у демократијама
укључујући и Европу, а најважније је да о томе причамо и тако налазимо решења",
закључује.

  

(Танјуг)
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