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 Заменик Градоначелника Београда Горан Весић одговорио је на критике о томе да
председник Србије Александар Вучић предизборним спотом злоупотребљава децу у
кампањи.

  

  - Србија је демократска земља са широком слободом изражавања и медијским
слободама. Захваљујући томе сви можемо да видимо колико су лицемерни поједини
медији када оптужују председника Вучића за "злоупотребу" деце у политичкој кампањи -
написао је Весић.   

Од објављивања спота друштвене мреже не мирују, критике не престају, и све се своде
на једну - коришћење и манипулација.

  

- Нови спот Александра Вучића је невиђена злоупотреба деце у политичке сврхе. За
време власти СНС је више од 600 хиљада људи напустило Србију. А сада ће као он да
помогне да се врате. Пре само два месеца је оптуживао наше грађане који раде у
иностранству да су донели Цовид 19... - написао је један корисник твитера.

  
  

Novi spot Aleksandra Vučića je neviđena zloupotreba dece u političke svrhe. Za vreme vlasti
SNS je više od 600 hiljada ljudi napustilo Srbiju.
  A sada će kao on da pomogne da se vrate.
  Pre samo dva meseca je optuživao naše građane koji rade u inostranstvu da su doneli Covid
19...
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  — Aleksandar Kostic (@KosticAleksadar) May 30, 2020    

 Осим што у критикама наводе да је реч о "јадном" потезу, наводи се и да је
противзаконит.

  

- Спот СНС са девојчицом је нешто најјадније урађено икад у предизборним кампањама.
А и противзакинито је - наводи се у једном коментару.

  
  

Spot SNS sa devojcicom je nesto najjadnije uradjeno ikad u predizbornim kampanjama.
  
  A i protivzakinito je. #dno

  — N.Ivanovich (@neconi29) May 29, 2020    

 Неки пак тврде да овакав спот за презир.

  

- Мислим да је погрешно што се спот у коме се злоупотребљавају деца од стране
Александра Вучића шири друштвеним мрежама. То је за презир, не за промовисање, чак
и када се негативно коментарише. Постајемо саучесници у делењу огавне политичке
порнографије - пише у једном од твитова

  
  

Mislim da je pogrešno što se spot u kome se zloupotrebljavaju deca od strane Aleksandra
Vučića širi društvenim mrežama. To je za prezir, ne za promovisanje, čak i kada se negativno
komentariše. Postajemo saučesnici u delenju ogavne političke pornografije. #bojktot

  — Janko Veselinovic (@j_veselinovic) May 30, 2020    

 Међутим, како Весић наводи, Вучић није урадио ништа неуобичајено, и подсећа на
раније, сличне случајеве.

  

- Желим да подсетим те медије и појединце који их воде како је изгледала кампања
2012. њихових тадашњих шефова Ђиласа и Тадића са све децом у предизборним
спотовима. Тада су им спотови са децом били у реду, а данас то најжешће нападају.
Нико не може нити жели да забрани било коме да пише глупости. Али, молим вас, не
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рачунајте да ћемо сваку од тих глупости примити здраво за готово. Јер српски народ, на
вашу жалост, ипак размишља и памти. А што се тиче опозиције, када немате политику са
којом бисте изашли на изборе, принуђени сте да се бавите оваквим глупостима. Што би
рекао наш народ: докон поп и јариће крсти. Твитераши би рекли: само ћу оставити ово
овде - навео је он на свом Фејсбук профилу.

  

Осим Вучића и СНС, на удару критика нашла се и Телевизија Н1 која је, између осталих,
емитовала овај спот у оквиру предизборног програма. Телевизија је након тога
саопштила да ће упутити званичан захтев Регулаторном телу за електронске медије
(РЕМ) да да јасно тумачење правилника који регулише ову област.

  

- Зашто нисте затражили процену од РЕМ- пре него што сте пустили онај накарадни
спот?? - наводи се у једном коментару.

  
  

Zasto niste zatrazili procenu od REMa PRE nego sto ste pustili onaj nakaradni spot?? 
  
  TV N1 će zatražiti od REM da proceni da li je u spotu SNS prekršen pravilnik https://t.co/bRm
Rrl6Hkw

  — Maryna (@boo_maryna) May 30, 2020    

 Други се питају како је спот емитован баш на Н1.

  

- Први пут сам видела СНС спот Вучићевог гласа са дететом и згађена сам. И потпуни
сам лаик за маркетинг али зашто на Н1? Ок. Паре, али има ли баш све цену??!!! - гласи
један од коментара.

  
  

Prvi put sam videla sns spot vučicevog glasa sa detetom i z g a đ e n a sam.I potpuni sam laik
za marketing ali zašto na N1?Ok. pare ali ima li baš sve cenu??!!!

  — HUREM @ ja u stvari volim leto i ne volim motore (@Hurem41906203) May 30, 2020    
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На критике у вези са спотом данас се осврнуо и председник Србије Александар Вучић,
подсетивши да је опозиција имала децу у скоро свим својим спотовима�.

  

- Могу да вам излистам 50 спотова и Бориса Тадића и Драгана Ђиласа - рекао је он.

  

Невео је и да не разуме шта је у споту спорно, одбацивши примедбе да је реч о
злоупотреби деце. Казао је и да је за потребе спота прибављена сагласност родитеља
детета.

  

- Поштоваћу сваку одлуку надлежних државних органа по том питању, мада сматрам да
би одлука о забрани била чудна, јер би то била прва забрана таквог спота у свету -
навео је он.

  

(Блиц)
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