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Београд - Српски политичари, по угледу на своје колеге на Западу веома су активни на
друштвеним мрежама. Мало је оних који немају профил на твитеру и фејсбуку.

  

Иако избори још нису расписани на интернету се већ воде прави страначки ратови.

  

Оливер Дулић у твитер заједници познат је као "чистача". Идеја му је била да промовише
рад Министарства за животну средину, ипак од политичких напада каже мора да се
брани. За разлику од конвенционалних медија кампања на интернету одавно је почела.

  

"Готово све политичке странке су већ сад активне на мрежи , то раде њихови активисти.
Верујем да ће и кључни политичари морати да буду укључени у друштвене мреже. Ја не
верујем да ће конкретно она имати великог утицаја на твитеру, јер су твитераши људи
који имаји формирано политичко мишљење и који то више користе ради дебате. Мислим
да ће у будућности твитер бити изузетно важан. Онај ко хоће да се бави јавним послом у
будућности мораће да буде активан на друштвеним мрежама", рекао је Драган
Шутановац.

  

Влајко Сенић, посланик Уједињених региона, познат је и по томе што на његовом
фејсбук профилу можете прочитати шта се заправо дешава у скупштинској сали да ли
има кворума и зашто га нема. Он каже да се на интернету воде прави страначки ратови.

  

Радикали су можда мало касније кренули, али је у последњих неколико месеци већина
посланика СРС отворила профиле на друштвеним мрежама. Ипак , на пример
Александар Мартиновић није велики љубитељ друштвених мрежа.
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Партија Уједињених пензионера препустиће подмлатку странке да води преизборну
битку на интернету, шеф посланичке групе ПУПС Момо Чолаковић каже да је за њега
касно.

  

"Ја нећу. Ја имам преко скупштине, немам намеру да отварам, мислим да је касно. Ја сам
то препустио својој унучади, имам их четворо и својој деци", каже Чолаковић.

  

Подаци о томе колико људи у Србији користи друштвене мреже нису прецизни. Према
неким подацима профил на фејсбуку има је око 2,5 милиона, а налог на твитеру 200.000
грађана.
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