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 Приметно је да чланица Савета РЕМ-а Оливера Зекић више гледа у телевизор него у
програм, тако да су њене опаске на ТВ садржаје углавном чудновате, иако је чланица
регулаторног тела које мора да „гледа телевизију“, али не буквално, како она то чини.

  – Шта си синоћ видела на телевизору? – питају је на седницама Савета РЕМ-а, а она
сто посто увек спремно каже: „Видела сам Самсунг.“   

Или: „Шустикла је мало више висила преко екрана док сам гледала Дневник. Казните
шустиклу!“

  

Или: „Мој телевизор је веома леп, ганц нов!“

  

Проблем је што за такве опаске прима државну плату па је стекла утисак да је Горан
Весић утишаван током емисије „Упитник“, иако јој је гарантовано црко тон на ТВ апарату,
за шта није крив Бујошевић, већ ТВ сервисер, али нисам приметио да је њему написала
отворено писмо усред изборне тишине.

  

Прошле недеље смо видели да Оливера Зекић по истом систему чита и новине, па је у
колумни Славише Лекића од прошлог понедељка приметила мизогинију, сексизам и ко
зна шта још, иако то нико други ко текстове чита од првог до последњег пасуса није
приметио.

  

Тако да је одговор на њено питање Данасу „да ли је то наш став према женама“,
постављено у два објављена реаговања у коме јој је с десног бока припомогао и
дугогодишњи пословни ортак Горана Весића, у старту бесмислено.
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Већи је проблем што неко са таквом перцепцијом обитава у РЕМ-у као кадар постављен
не предлог вазда објективних владајућих странака, јербо је општепозната дефиниција
да је сексиста управо онај ко у неки однос, ствар, питање, ситуацију која објективно није
родно, полно, сексуално детерминисана – вештачки, тенденциозно или из предрасуде,
те одреднице уноси.

  

Право је сваког да одговори на оптужбе из неког текста, па су Оливера Зекић и
дугогодишњи пословни ортак Горана Весића двапут добили прилику да одговоре на
„сексистичке“ и „несексистичке“ оптужбе из Лекићеве колумне, због чега су нам многи
замерили.

  

Али, то су добра правила новинарства и у Данасу ћемо се тих правила безрезервно
држати.

  

Позивам Оливеру Зекић, која је сплетом невероватних околности тренутно на таквој
позицији, да право на одговор уведе, рецимо, на слободарском Пинку.

  

(Данас)
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