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Професор Центра за југоисточне европске студије Универзитета у Грацу, Флоријан
Бибер, сматра да је стање у медијима у Србији лоше, да постоје притисак и аутоцензура,
да је слобода говора ограничена.

  

  

Бибер каже да Европска комисија није била довољно критична по том питању и додаје
да је можда у питању недостатак интересовања, јер се процес проширења гледа
превише технички.

  

"Можда влада испуњава услове, али не у демократском оквиру који је потребан. Можда
се ове године мало мења однос ЕУ према томе, јер слобода медија и неке друге слободе
могу да постану проблем у процесу преговора са Унијом. Поред тога, то је негативно и за
развој демократије у Србији".

  

Без бољег односа с Приштином, Србија неће моћи у ЕУ, сматра Бибер и дода да су
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преговори последњих година дали резултате, али да сада већ неко време стоје и да им
је потребна нова динамика, да се решавају отворена питања.

  

"Иде се ка побољшању односа, треба неко суштинско побољшање између Приштине и
Београда. Преговори су део евроинтеграција, без решења статуса и бољег односа неће
бити могуће да Србија приступи ЕУ. Обе стране морају да имају бољу намеру, да се не
тумаче различито резултати преговора, да се направи бољи став, више размене међу
грађанима и контакти ка нормализацији односа. И на Косову и у Србији посотји толико
предрасуда и неразумевања, мора више контакта који ће да побољшају тај однос", рекао
је Бибер.

  

ЕУ има снагу за проширење, сматра Бибер, јер иако кризе од 2008. године нису све
решене, унија сада има нову динамику.

  

"Са Макроном који даје нове идеје како ЕУ може да се реформише, он гледа у
будућност. Проширење је део тога, део будућности Европе, и западни Балкан је такође
део тога".

  

Он сматра да је најреалније да земље западног Балкана уђу у ЕУ у две групе - земље
које су брже, попут Србије и Црне Горе, можда и Албаније и Македоније и земље које би
требало касније да постану чланице - Косово и Босна и Херцеговина. Каже да би било
пожељно да сви уђу одједном, како се билатерални спорови не би претворили у
спречавање проширења.

  

  

Кометаришући ситуацију у Шпанији, Бибер је рекао да је до решења могуће доћи једино
дијалогом Каталоније и Владе у Мадриду.

  

"Не може кроз конфронтацију, обе владе су користиле популистичку реакцију на кризу и
јако лоше реаговале. Референдум без подршке грађана Каталоније, а са друге стране
неспремност шпанске Владе на дијалог. Сада мора да се нађе политичко решење".
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Бибер каже да ЕУ није организација која може да решава проблеме унутар чланица.
Упоређујући случај Каталоније са Косовом, Бибер је рекао да у Каталонији није био рат,
етничко чишћење, избеглице.

  

(Н1)
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