
Недељко Бодирога 

Нова стара влада 

Након вишемесечних назовипреговора, у последњој недељи рока за 
формирање владе, српске парламентарне странке такозваног “демократског 
блока” одиграле су кич-завршницу која у свему превазилази најгледаније 
латиноамеричке серије. Захваљујући томе Србија је добила нову владу која је 
грађанима казала, а сигурно ће и показати, да од ње не треба ништа 
очекивати. 

На српској политичкој сцени постоје парламентарне политичке странке које 
себе називају “демократским блоком” и ту спадају ДС, ДСС, Г 17 плус и ЛДП, док су на 
другом политичком полу радикали и социјалисти, које чланство тзв. “демократског блока” 
често назива “снагама пораженог режима”. Према тој политичкој подели формирана је 
политичка сцена у Србији и оваква подела прихваћена је и у јавном мнењу и међу 
политичким аналитичарима. Оваквом поделом улога на политичкој сцени, сви учесници су 
задовољни. “Снаге пораженог режима” срећне су све док њихови представници улазе у 
парламент.

Тиме њихова руководства обезбеђују себи лично, а и својим странкама, значајне новчане и 
друге приходе и у данашње време опште кризе они себе уписују у транзиционе добитнике. 
При томе, никакав посебан политички труд не морају да улажу, јер њима је овај изузетни 
статус обезбеђен само док имају мањину у парламенту, одн. док прихватају да ефектно глуме 
опозицију. То што им власт понекад и понегде омогући учешће у управљању јавним 
предузећима само је потврда става да они нису никаква опозиција, већ да само играју такву 
улогу. 

Тзв. “демократски блок” своју владајућу позицију обезбеђује захваљујући двема 
околностима. Прва је, горе поменута, “договорена опозиција”, јер ако некоме најбоље 
одговара улога опозиције, тада друга страна нужно мора да глуми власт. Друга околност 
односи се на грађене Србије – бираче, којима се шаљу недвосмислене поруке да нема 
алтернативе “евроатланском путу” Србије, из чега произилази да тзв. “демократски блок” 
натполовичном већином мора победити на свим изборима, јер у супротном нас очекује 
државна катастрофа. Пошто су грађани Србије насели на ову политичку превару, политичка 
ситуација је практично зацементирана и нико више нема чак ни потребу да грађанима било 
шта објашњава. 

А потребно је објаснити бирачима да није нормално да Демократска странка и Демократска 
странка Србије воде преговоре и формирају коалициону владу. Те две странке, по основној 
садржини својих програма, могле би да буду заједно само у некој концентрационој влади, јер 
су њихова програмска опредељења потпуно супротстављена. Демократска странка припада 
партијама левице и то програмско опредељења доказано је чланством у Социјалистичкој 
интернационали. Ту припадају странке које се боре за социјално угрожене категорије 
становништва и залажу за социјалну правду и значајну регулациону улогу државе. 
Најекстремнији у тој политичкој групацији су комунисти. Демократска странка Србије 
припада групи тзв. народњачких странака, чији програмски циљеви су првенствено окренути 
власницима капитала и које се боре за социјално обезбеђен слој становништва, за доследно 
поштовање капиталистичких друштвених законитости и за минимизирање регулационе улоге 
државе. Најекстремнији у тој политичкој групацији су клеро-фашисти. Невероватно је да овај 
програмски политички аспект до данас није био предмет разматрања ни једног политичког 
аналитичара, који се последњих месеци нису скидали са електронских медија и који су само 
још више доприносили збуњености грађана. 



Најгоре у свему јесте следеће: да није формирана нова влада узрок томе не би била 
програмска непомирљивост странака-преговарача. Узрок би био у немогућности да се 
договоре око поделе плена. У тај плен, управо овим редом, спадају: контрола над 
“министарствима силе” (полиција и државна безбедност), контрола над државним новцем и 
контрола над медијима. С обзиром на чињеницу колико је свима значајно да приграбе један 
део плена, такву прилику ипак нису желели да прокоцкају. Сада ће министри, чврсто 
ушанчени у своје ресоре, почети да троше мандат у складу са разлозима због којих је било 
значајно да управо они буду изабрани на те значајне дужности. То грађанима Србије неће 
донети никакав бољитак, јер је одавно јасно да политичка елита у Србији још није усвојила 
суштинску особину сваког демократског политичког система – политичку одговорност. А 
када нагомилане друштвене тензије пређу критичну меру, онда се политички конфликти 
решевају кумоубиством, краљоубиством, диктатуром, војним пучем, револуцијом или неким 
другим превратом. После тога, нова политичка елита наставља да води исту стару политику 
све док неког новог преврата. 


