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 Карикатуриста Душан Петричић каже да смо у прошлости имали ружне ситуације и
ратове, али да није видео овакав ужасан морални пад нације. Каже да је једино важно
да се опозиција уједини. Све приче о разним линијама, кордонима, то је глупост, у овом
тренутку јавност је бескрајно разочарана чињеницом да опозиција не може да се
уједини, додаје.

  

  Савет за борбу против корупције Србије доделио је награду за лични допринос борби
против корупције "Верица Бараћ" карикатуристи Душану Петричићу. Потпредседник
Савета Мирослав Милићевић казао је да је жири једногласно одлучио да награда која
носи име по бившој председници Савета Верици Бараћ, припадне Петричићу, јер својим
карикатурама подсећа на то "ко смо, шта смо и где треба да идемо".   

Сваке недеље (својим карикатурама) одговарам ко смо и шта смо, а ако ме питате где
треба да идемо, то је ка једној нормалној држави, са институцијама, правдом, рекао је
Петричић гостујући у Дану уживо и додао: "Зашто тамо не идемо? Зато што ниједан
орган државе не ради посао како треба, већ ради искључиво у своју корист".

  

Свака тема које се дотакнем има везе с тим да у овој земљи влада једна незајажљива
корупција, наводи познати карикатуриста.

  

Када му је уручена награда изјавио је да она треба да има додатак – а то је награда за
неодустајање и истрајност на плану корупције. Треба да се установи награда за
истрајност или неодустајање, или да се за сваку награду дода премиса - да се не
одустаје, да свако у свом послу, намерама које су часне, не одустаје никако, ма колико у
том тренутку изгледа немогуће да се постигне циљ, појаснио је у Дану уживо.
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На констатацију да је само пар медија испратило доделу те награде, рекао је да га то не
чуди: "У медијима постоји једна телевизија, две недељне новине, и једне дневне новине -
то је та слобода о којој председник говори и изнервира се кад га питају".

  

Пре нешто више од годину дана, а након седам година рада у листу Политика, Петричић
је добио отказ због карикатура Вучића и захтева уредништва да их ређе ради.

  

Каже да је након тога наставио да чита Политику и да је прати још месец дана, након
чега је схватио "да су ствари што се уређивачке политике тиче, отишле предалеко" и да
не постоји ниједан разлог да Политику прати. "Више је не купујем".

  

Однос према медијима од тада, оцењује, само се погоршао. "И мислим да је то за
очекивање".

  

Покрало се све што се могло покрасти, чак је и покраден програм опозиције, наводи гост
Н1, коментаришући данашњу ситуацију у земљи.

  

Постоји само једна ствар коју опозиција има могућност да уради и на томе да добије већи
број гласова, а то је да се уједине, казао је, прецизирајући да говори о проевропски
оријентисаној опозицији.

  

"Једино је важно сести, договорити се и објавити народу - ми смо уједињени", рекао је.
Убеђен сам да је то једина ствар која би довела до већег броја гласача, додао је.

  

"Све приче о разним линијама, кордонима, то је глупост, у овом тренутку јавност је
бескрајно разочарана чињеницом да опозиција не може да се уједини", истакао је.

  

Каже да свака његова карикатура носи вапај да тиме позове људе да се опамете, и да
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промене ситуацију у којој се налазимо. "Имали смо ружне ситуације и ратове, али овакав
ужасан морални пад нације ја нисам видео за живота", наглашава.

  

У последње време и моја карикатура заиста изазива једну горчину, чак и сузе, због тога
зашто морамо да се бавимо овим темама. А некад давно пре 10, 15 година веровао сам
да карикатура може да олакша људима то, да уз осмех прогутају ту горку пилулу, додаје.

  

Осврћући се кратко на новогодишњу расвету у Београду, каже да нас власт части
бескрајним неукусом за наше паре.

  

(Н1)
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