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Молим Вас да у складу са праксом доброг новинарства у целости објавите мој одговор на
тенденциозни текст који сте о мени објавили поводом позива на протест заказан за 2.
фебруар.

  

  

Јавности и медијима сам се обратио као један од организатора протеста заказаног за 2.
фебруар испред Народне скупштине, а поводом седнице на којој ће се расправљати
француско-немачки предлог за Косово, а не у своје лично име.

  

Упркос томе, Данас је објавио текст који се пре свега бави мојим “ликом и делом”, а не
поводом којим сам се обратио медијима. Тиме је ова редакција тенденциозно покушала
да умањи формат нашег позива, погрешно представљајући да се ради о некој личној
акцији тамо неког твитераша.
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Тендециозност вашег текста се огледа и у помињању опозиционих лидера који су били
гости на спејсовима које сам организовао као аутор истих, као и критички текст који сам
објавио пре више недеља о Драгану Ђиласу. Нејасно је какве везе има тај текст, као и то
ко су били гости мојих спејсова, са позивом који сам упутио у име грађана који организују
протест.

  

Оваква ваша реакције може се разумети само као покушај да сведете протест који се
односи на заштиту наших највиших националних интереса, на бедну
дневнополитичко-медијску борбу, што је ван сваких стандарда озбиљног новинарства.
Такође, овакав ваш текст се може разумети и као покушај да дискредитујете овај
грађански протест, сводећи га на причу о мени лично.

  

А ако сте већ одлучили да говорите о мени, немам ништа против. Али је онда требало да
кажете целу истину, а истина је да сам претходних неколико година свог живота
посветио опозиционом активизму, који свакако далеко превазилази оквире спејса, који је
био само комуникациони канала активности које смо организовали на терену.

  

А ако баш хоћете и о спејсу, заборавили сте, очигледно намерно, да наведете да је
преко тог истог спејса организовано више протеста у претходној години – од еколошких
до кампање у вези са референдумом, као и откривање различитих афера попут
обелодањивања дешавања у ЕПС-у. У медијским околностима у којима се налази наше
друштво, ваше погрдно писање о спејсу је погрдно писање о простору слободе у ком се
може чути глас грађана, али и политичара који говоре слободно, без медијске цензуре
која селектује саговорнике у конвенционалним медијима.

  

Оваквим текстом, дакле, нисте имплицитно говорили смо против овог протеста, већ и
против свих грађана који желе да одбране територијални интегритет наше земље и
наше легитимне националне интересе. И нисте говорили испод жита погрдно смао о
мени, већ о великом броју људи који стоји иза овог протеста. А надамо се да ће се тај
број проширити на све патриотски оријентисане грађане, свих опција – и левице и
деснице, као и проевропских снага и оних који нису поборници евроинтеграција. Сви ми
смо се удружили око вредности које делимо – а те вредности се односе на истински
патриотизам и жељу да живимо у демократској и слободној држави.

  

Користим и ову прилику да позовем све грађане да нам се придруже 2. фебруара. Али
позивам и Данас и све медије да о овом догађају извештавају објективно и да
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информишу грађане у складу са истином, а не редакцијским пристрасностима било којој
политичкој опцији. Све друго је учешће у таблоидизацији нашег јавног простора, против
чега се боримо и које је, уосталом, и довело до вишегодишњег дезинформисања наше
јавности и на теми Косова.

  
  

Delite svi 
  
  Skup ispred Narodne skupstine organizuju gradjani okupljeni oko ideje zastite nasih legitimnih
nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji.
  
  Na skupu cemo uputiti zahtev parlamentu da ne podrze potpisivanje Francusko-Nemackog
sporazuma, kao ni bilo koju verziju pic.twitter.com/v4JUpN5Rsw

  — Dejo (@samodejo01) January 27, 2023    

Сви који волимо Србију данас смо на истој страни. И требало би да је потпуно небитно
да ли је позив медијима послат са адресе тамо неког СамоДеја или било ког грађанина
који жели истински да се бори за наше националне интересе. И још једном понављам, да
наши захтеви нису ни десничарски, ни левичарски, већ захтеви грађана који желе да
штите интегритет своје државе. И овом приликом вас још једном молим да не учествујете
у обмањивању грађана оваквим текстовима.

  

Јавности ће се у наредним данима обраћати и други организатори протеста, а надам се
2. фебруара да ће и велики број окупљених грађана послати јединствену поруку.
Сигуран сам да ће та порука, упркос медијском мраку, одјекнути јаче од свих оваквих
текстова и бити већа од сваког од нас као појединаца, без обзира на то којој политичкој
опцији припадамо.

  

Грађани Србије, који не пристајете на то да патриотизам буде означен као неграђанска
вредност, већ као грађанска обавеза сваког нормалног друштва, видимо се 2. фебруара
испред Народне скупштине!

  

Ваш СамоДејо
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Данас: „Твитераш позива на окупљање испред Скупштине за одбрану Косова“

  

Твитераш који се представља као „Самодејо“ позвао је преко ове друштвене мреже, али
и у позиву са своје приватне џи мејл адресе упућеном медијима, на протестно окупљање
испред зграде Народне скупштине у Београду, 2. фебруара када је најављена седница
о француско-немачком плану за Косово.
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  Иза тог профила је Милош Ускоковић из Ниша који се представља као опозициониактивиста, а главна забележена активност на овој мрежи му је прављење такозванихспејсова, уживо дискусија на овој мрежи, где му је тежину давало учешће БорисаТадића, лидера СДС и бившег председника Србије, као и како се тврди, Вука Јеремића,лидера Народне странке.  У својству „твитераша, аутора Твитер „Спејсова“ и политичког активисте“, објавио је 12.јануара колумну – лични став, на порталу Коссев, у којој је изнео критике на рачун делаопозиције који предводи Драган Ђилас.  У позиву који је послао за протест, без свог имена, и који дели на свом твитер налогу„самодејо“ Усковић наводи да „скуп испред Народне скупстине организују грађани“, те дасу ти грађани у чије име позива „окупљени око идеје застите насих легитимнихнационалних интереса на Косову и Метохији“.  Позива и народне посланике да се придруже скупу, а каже да ће упутити захтевпосланицима да не подрже потписивање „француско-немачког споразума“ за Косово.  Упитан да ли је скуп пријављен МУП-у, Ускоковић одговара у првом лицу множине„управо смо на путу да то урадимо“.  (Данас)  
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