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Оснивач Унитед Групе Драган Шолак изјавио је за телевизијску мрежу МСНБЦ да је
"ситуација са слободом говора и слободом медија у Србији врло озбиљна". "Мислим да
најближе што можемо објаснити ово је да поменемо Матрикс, сви смо гледали филм.
Мислим да 60 одсто популације нажалост живи Матрикс, где свака информација која им
долази је врло контролисана, долази из једног извора, живе у свету где подаци које
добију и осећај који им остане након што их едукује телевизија или радио или дигитални
медији, или новине је потпуно лажан. Врло је тешко у тој ситуацији се пробити са гласом
о томе шта се заиста дешава", каже он.

  

  

Како је рекао Шолак за МСНБЦ, „ситуација са слободом говора и слободом медија у
Србији је врло озбиљна и нажалост постаје гора сваким даном“.

  

„Имамо режим који води председник Александар Вучић, који је био министар пропаганде
у време Слободана Милошевића и очигледно учио последњих 20 година да буде спреман
за ове нове суптилне радње против слободе штампе. Имамо око 2.000 медија у Србији,
од којих можда 12 могу да се назову независним“, каже он.
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Додаје да „највећи рич има кабловски канал коме приступ има 40 одсто популације“.

  

МСНБЦ наводи резултате тромесечног истраживања српских телевизија, чији су извор
БИРОДИ и НYТ, који показују да је председник Александар Вучић био заступљен више
од 44 сата 87 одсто позитивно, док је водећа опозициона партија била заступљена три
сата и 83 одсто негативно.

  

"Мислим да најближе што можемо објаснити ово је да поменемо Матрикс, сви смо
гледали филм. Мислим да 60 одсто популације нажалост живи Матрикс, где свака
информација која им долази је врло контролисана, долази из једног извора, живе у
свету где подаци које добију и осећај који им остане након што их едукује телевизија или
радио или дигитални медији, или новине је потпуно лажан. Врло је тешко у тој ситуацији
се пробити са гласом о томе шта се заиста дешава", каже он.
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Очигледно је, додаје, да имамо владу и парламент који је практично једнопартијски.

  

"У Европи само Белорусија има такав парламент. Страшно је шта може да се деси када
имамо земље и режиме који потпуно контролишу мисли свог народа. Ако не добијемо
помоћ међународне заједнице, ако нема подстицаја да је отвори медијско окружење и
да се дозволи професионалним новинарима да раде свој посао, мислим да нас очекују
лажни избори", рекао је Шолак.
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