
Ђорђе Вукадиновић: Вучић прави власт у Србији по систему који је Ђукановић успоставио у Црној Гори; Медијско извештавање у овој кампањи школски је пример изборне нерегуларности
четвртак, 30 март 2017 19:30

Емисије, попут оних на Пинку, где се сви гости у студију утркују ко ће више да
нахвали Вучића су већ део изборне крађе, и то много бруталније од оне која се
дешава на изборним кутијама, изјавио је Ђорђе Вукадиновић у емисији „Интервју“
Теше Тешановића на каналу Балкан.инфо.

  

  

Свега 30 % људи се информише преко Интернета, а остали са медија под контролом
Вучића

  

Крађа на кутијама је ситна крађа. То што ће у некој забити где опозиција нема
контролоре све бити стављено на гомилу па испасти да су сви и живи и мртви гласали за
Вучића, тога је било , тога има и тога ће бити.

  

Међутим, много је већа крађа која се спроводи путем медија, манипулације јавним
мњењем. Ова обмана јавности и залуђивање јавности. Пре свега преко телевизије.
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    Свега тридесет посто људи се информише преко Интернета. Дакле целокупнаопозиција се скупа бори за утицај над тридесет одсто бирачког тела преко интернета.Две трећине медијског поља чине медији под контролом Вучића. А то што они ондазакину још неколико посто, на самом бројању, то је такође важно и за осуду, али имамањи ефекат.  На Косову се врши крађа у корист режима, како би резултат избора маскираоиздају која је тамо почиња  Крађа на Косову је прошли пут детектована, али је систем контроле избора остао исти  Косово је њима важно, не само толико због гласова, већ и да би лажираном „убедљивомпобедом Вучића“ била маскирана издаја или велеиздаја која је тамо учињена Бриселскимспоразумом.  Онда, да би они показали да нису издајници и да се боре за интересе Срба на Косову,онда им је јако важно да победе на Косову.    Некадашњи министар за КиМ Горан Богдановић прошле године добио је 0 гласова усвом селу и свом бирачком месту, иако је гласао он, његова породица, његова фамилијаи пријатељи.  Србија је све више по политичком уређењу личи на централноазијске републике  Ако се устали овај Вучићев режим, који влада већ пола деценије, онда ћемо иматисистем у којем Вођа, породица и његови кумови владају државом, а институције су тунебитне.  У том светлу, причати како је опозиција „неспособна“ је лицемерно.  Има многих мојих колега политички аналитичара, новинара и професора који су заденунегде у институцији под контролом акутелне власти, шћућуре и онда причају „јао оваопозиција ништа не ваља“. И то у центру Београда. А замислите колико у мањим местиматреба храбрости супроставити се Вучићу и власти.  Вучић прави власт у Србији по систему који је Ђукановић успоставио у Црној Гори  Избори су нерегуларни, пре свега због медијске сиуације, зато што је сваки кандидатопозициони буде провучен кроз блато и таблоидне помије и смеће се изливају на њега,нереглуарни су јер режим има већину у РИК-у.  У великој мери Вучић прави власт у Србији по систему који је Ђукановић успоставио уЦрној Гори. Њему је Ђукановић узор и по дужини владања и по начину владања, рекаоје Вукадиновић.  (НСПМ)  
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