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 Председник Републике Србије Александар Вучић пре неки дан је прозвао "лажове" са
Н1, из НИН-а и "Времена". Неотесану и паушалну погрду председника изазвало је то што
је НИН објавио интервју са чланицом Савета за борбу против корупције Јелисаветом
Василић, која је рекла да војвођански паори причају да је председнички брат Андреј
Вучић умешан у масовну, а законски сумњиву, куповину војвођанске земље, те да
надлежне институције крше закон одбијајући да Савету доставе тражену документацију
како би се утврдило чињенично стање. Н1 је то пренео, "Време" није, али спада у корпус
неподобних медија, па је председник државе Александар Вучић узео себи за право да
све ђутуре прогласи "лажовима", мада нико из ових медија не само да ништа није слагао,
већ чак није ни тврдио да је председнички брат нешто муљао по Војводини.

  Грађани запослени у оцрњеним медијима су заједно са осталим грађанима Србије
послодавци Председника Републике. Запосленик грађана крши своја уставна
овлашћења када вређа један део својих послодаваца и произвољно их проглашава
"лажљивим", дакле друштвено неподобним. У конкретном случају је очигледно да је
председник Србије Александар Вучић лажно оптужио људе запослене у медијима који
се њему не свиђају, па се сам аутовао као лажов.   

Грађани Србије који јавно износе мишљење које се не свиђа Александру Вучићу и
државним функционерима са партијском књижицом Српске напредне странке, навикли
су да их њихови запосленици називају лажовима, протувама, издајницима,
криминалцима, бедницима... То је почело да се подразумева. Ненормално је претворено
у нормално. Трпно стање је постало начин живота свакога ко јавно одбија да се поклони
лику и делу Александра Вучића. А с тим нико не би требало да се помири.
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    Сваки грађанин Србије кога, пре свега, било који државни функционер, али и било којиновинар Пинка, "Информера" или "Курира" назове "лажовом", или га на било који другиначин оцрни, требало би да покрене грађански парнични поступак због нарушавањаугледа и части, па и због злоупотребе службеног положаја зарад личних и партијскихобрачуна    Колико год српско друштво које се формира по калупу Александра Вучића билонедемократско и неевропско, људи који му се активно и јавно противе не могу дарачунају на помоћ бастиона демократије, Европске уније и Сједињених АмеричкихДржава. Не могу да рачунају ни на отворену подршку грађана Србије којима се не свиђаоно у шта Вучић, Брнабић или Весић претварају Србију, али нису спремни да се изложетортури неотесаних, неваспитаних и бескрупулозних државних функционеранедостојних својих функција, оданих не народу и држави, већ партијском врху СНС-а.  Али зато могу да предузму правне мере против клевета и увреда. Сваки грађанин Србијекога, пре свега, било који државни функционер, али и било који новинар Пинка,"Информера" или "Курира" назове "лажовом", или га на било који други начин оцрни,требало би да покрене грађански парнични поступак због нарушавања угледа и части,па и због злоупотребе службеног положаја зарад личних и партијских обрачуна. И то засваку клевету, без изузетка, ама баш сваки пут када неки државни функционер когаплаћају порески обвезници себи узме за право да некога јавно олајава. Можда би могледа се покрену и колективне тужбе. Невладине организација које се баве правномзаштитом грађана и друштва ту би могле да помогну.  Без обзира на тренутно стање у правосуђу, уколико се покрену парнични поступци некоће кад-тад морати да се појави на суду и да одговара за јавно изговорене клевете илажи и урушавање вредносног система друштва у коме живимо. Најгоре је пасивнопримати клевету за клеветом.  (Време)  
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