
Данас: Председник може само грешком да каже истину
среда, 07 април 2021 15:28

Срђан Предојевић: … Да дели људима некакву помоћ, то значи да ће да направи неко
изненађење и да ће већ на јесен можда да распише изборе. Па јесте ли ви заиста у
предизборној кампањи, па све ово што вам говорим сада радите у том циљу?

  

  

Вучић: Па људи, то су говорили и прошле године, када смо давали оне „хеликоптер
паре“, по сто евра сваком становнику Србије. Јел су рекли „биће избори“? Јел тако било
Срђане? Јел тако било?

  

Предојевић: Па добро, јесте тако било.

  

Вучић: Па јел су били неки избори?
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Предојевић: Ћути, пауза од пар секунди. (Парламентарни и локални избори одржани су
21. јуна 2020. након „пакета помоћи“)

  

Srđan nevera pic.twitter.com/qCkFJTsMsi

— Taychi (@_Taychi) April 5, 2021    

Мирослав Алексић, потпредседник Народне странке, каже да види да се „Срђан
Предојевић после емисије у понедељак подигао на прво место полтронства и улизиштва
у свету водитеља“ и да је „показао да нема своје мишљење и свој став, чак ни кад
председник државе безочно лаже о егзактним стварима, попут Вучићевог питања
упућеног њему, да ли су прошле године били избори“.

  

– Што се тиче Александра Вучића, ја сам то већ више пута рекао: синоћња (понедељак)
лаж у коју могу да се увере сви грађани који су то гледали, доказује да Александар
Вучић само кад погреши каже истину. Он се саживео са својим лажима и до те мере
верује у њих да му није проблем да каже да 2020. године није било никаквих избора и да
100 евра које је давао грађанима нису били због избора него, ето, да би им помогао –
поручује Алексић.

  

Према оцени Борка Стефановића, заменика председника Странке слободе и правде,
оно што се догодило у емисији  значи да Вучић  може
буквално било шта да каже и да на њему сервилним медијима то пролази као потпуна
истина.

  

– Интересантно је да сад и Вучић потврђује успешност бојкота други пут. Толико о
угледу и поштовању њиховог газде према нелегитимним посланицима у једнорежимском
парламенту. То што је Вучић рекао, хладно, да није било избора у јуну прошле године је
још једна нормализована лаж човека који не лаже само кад спава. Сама изјава је у рангу
чувене изјаве на ТВ-у Веље Илића да он уопште нема брата – наглашава Стефановић.

  

Јанко Веселиновић из Покрета за преокрет сматра да Александар Вучић негде у
подсвести вероватно има да прошле године заправо нису били избори и да је то била
обична шарада. Према његовим речима, то показује скупштина у којој сада нема
посланика опозиције.
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– То је рекла и Европска унија, то мисли цео демократски свет, да у Србији није било
избора и практично у малом мозгу Александра Вучића то стоји записано. Када је у
питању Предојевић, он има у подсевести да је Александар Вучић бог и да оно што
изговори бог не може да се оспорава. У том смислу, његова новинарска етика је равна
нули и није вредна уопште коментара – истиче Веселиновић.

  

Пајтић: Критичари све више на удару; НДБ: Независни новинари нису издајници

  

У емисји су приказане и све насловнице сутрашњих (од уторка) дневних новина, али је
Вучић далеко најдуже коментарисао насловницу Данаса:

  

„Вечерас сам слушао да је Бојан Пајтић рекао да сам ја најболеснији човек у Србији, они
то свакога дана говоре. За разлику од других не бежим да будем нападан. Људска је
потреба да гледате себе да заштитите, то је природно, али мени то не значи ништа. Они
могу да говоре шта хоће. Не могу да ме увреде. Говоре да сам луд и то су почели да
говоре када су се појавили наслови о рачунима на Маурицијусу, Хонгконгу и Швајцарској.
У сваком од тих рачуна он (Ђилас) је један од корисника. Сви знају да је то истина и сад
гледате како се људи плаше да кажу оно што сви знају, јер знају да је он власник
Данаса, и да је са овим другим тајкуном власник ове две телевизије Н1 и Нова С. Он
тамо уређује програме и ко шта сме да каже и ко шта не сме да каже. Зато тамо не могу
да се појаве ни Радуловић, ни Не давимо Београд, да им не би угрозили позицију у
опозицији, рекао је Вучић и додао да је кампања против њега 24/7 (седам дана у
недељи, 24 сата дневно), и да је он тако „луд“ урадио више него што су они који су
интелигентни. „Шта бих тек урадио да сам паметан“, питао је.
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  Бојан Пајтић, професор Правног факултета у Новом Саду, за Данас каже да је ово јошједан од начина да председник Србије прикаже себе као жртву која подноси критике амедије као слободне.  – Човек који је узурпирао све институције и ресурсе у земљи, који не силази санационалних телевизија које злоупотребљава за блаћење и клеветањенеистомишљеника, воли да представља себе као жртву. Не зато што се осећа угрожено,већ зато што жели да остави утисак да у Србији критика режима може да допре дошироких народних маса. Не може, зато што више од 90 одсто медија у овој земљу имаједног главног и неодговорног уредника – њега, каже Пајтић.  Пајтић додаје и да су људи који упућује критике, као и мали број таквих медија, све вишена удару режима.  – Онај мали, и све мањи, број медија као што је Данас, су све више на удару. Слична јеситуација и са оним људима који се не мире са тим да живе у неслободи. Тако да смо иВи и ја природне мете овог аутократског режима, навео је Пајтић.  Помињање Не давимо Београд за Данас је коментарисао Радомир Лазовић из овеинцијативе, истичући да су они „задовољни“ како и колико Данас, али и други независнимедији, извештавају о раду ове политичке организације.  – Наше активности се прате, о догађајима које организујемо се извештава у правомконтексту, а имамо прилику да у гостовањима појаснимо наше поруке. Када би јавнисервис овако функционисао то би заиста било сјајно. Оно са чиме нисмо задовољнијесте што се новинари и редакције независних медија, заједно са нама, проглашавају заиздајнике, и непријатеље државе, а то баш Вучић и директно ради и подржава.Новинарима редакција попут Данаса треба честитати на храбрости ипрофесионалности, навео је Лазовић.  Он додаје и да је главни проблем са медијима то што је СНС направила „стриктнуподелу“ на мали број медија који извештавају професионално, део медија који јеконтролисан као што је РТС и медије који су „злоупотребљени за обрачуне санеподобнима, као што су Информер, Курир, Ало, Српски Телеграф, Пинк, Хепи“.  Поред медијског контекста, Лазовић је коментарисао и политички контекст у који јепредседник Вучић сврстао НДБГ, на страни са Радуловићем, а насупрот остаткаопозиције. Лазовић истиче да са другима из опозиције неће правити „усиљененеприродне коалиције“ али види простор за сарадњу, а не „угрожавање“, како је навеоВучић. Осим тога, додаје он, иницијатива је задовољна и подршком грађана којусамостално добијају.  – Истраживање ИПСОС-а показало је оно што ми видимо свакодневно у раду Не давимоБеоград, а то је да подршка покрету расте. Дуплирали смо број чланова прошле године,а активности су све више подржане од грађана. Чињеница да нас истраживања, нанивоу републике, виде близу цензуса, говори нам да је у Београду, где је Не давимоБеоград највише фокусиран, поверење заиста велико и ту и видимо велику прилику дапочне смена ове власти, навео је Лазовић.  (Данас)  
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