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 ДА ЛИ ПОСЛЕ ЧЕТИРИ И ПО ГОДИНЕ "УТИСАК НЕДЕЉЕ" МОЖЕ БИТИ ОНО
ШТО ЈЕ БИО?

  

Сасвим добронамерно моја колегиница Соња Ћирић јуче је у коментару на сајту
"Времена" написала да би повратак неких некада култних емисија које ће се од априла
емитовати на "Топ каналу", а у првом реду "Утиска недеље", требало схватити као
прилику да власт поправи слику о медијским слободама, а не као напад у вечитој игри
лопова и жандара, односно власти и опозиције.  

Но, да ли је то баш тако? И да ли после четири и по године "Утисак недеље" може бити
оно што је био?

  

Ова моја упитаност проистиче из голим оком видљиве чињенице да је до крајњих
граница продубљена поделе на "наше" и "њихове".

  

Сада је, на пример, министар унутрашњих послова легендарни "Небојша из Београда"
који је политички занат пекао тако што се као гледалац јављао у програм Оље Бећковић
да гласа, нешто похвали или покуди, већ према партијском задатку. Замишљам га у
студију а саговорник му каже: Знам ја вас, ви сте Небојша из Београда.

  

Вредност "Утиска недеље" почивала је на могућности укрштања ставова гостију у
студију, укључујући ту и укрштање различитог виђења политике између водитељке и
саговорника када би у студију били, како се то у жаргону каже, "један на један".
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  Јавна је тајна да ови што су сада на власти имају спискове непожељних па одбијају даучествују у сличним програмима ако им неко не одговара, а њима – то апсолутно нијетајна – ама баш нико не одговара, па углавном сами са собом дискутују а у последњевреме и кад неког припусте до камера организују му "топлог зеца" и надгорњавају се соним који је припуштен на безочан и вулгаран начин.  Није Србија оно што је била пре само четири и по године и очекивати да ће ту нешто дасе промени само због "Утиска недеље" готово да је утопистичка нада, мада је требагајити, неговати и редовно заливати.  "Утисак недеље" је и укинут када је суштински изоштрена подела на "наше" и "њихове" имање је важно која емисија или изјава је била окидач.  Тога је свесна и ауторка емисије па у разговору за "Цензоловку" каже: "Када је укинутУтисак, јавност је све то брзо разумела. Доживела је то, не само као укидање једнеемисије, то је било много више од тога. Људи су разумели да је стављена тачка на то штоје та емисија представљала, да је послата порука да нема више дијалога, немаразговора, нема могућности..."  И додаје да је забраном Утиска, једним потезом забрањено "још 200 људи који су сепојављивали у емисији, а за које смо после видели да се више нигде нису појавили додана данашњег..."  У сваком случају већ је "Утисака пуна глава..."  (Време)  
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