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Београд - Милка Форцан сведочи да је Мирослав Мишковић утицао на медије. Љиљана
Смајловић каже да јој је као уредници Политике и Форцанова замерала на писању о
Делти.

  

Милка Форцан је за "Курир" изјавила да Делта на оглашавање годишње троши милионе
евра и да се утицај на медије види по томе ко коју вест сме да објави.

  

Смајловићева наводи да је Форцанова седела на састанцима на којима се вршио
притисак на извештавање о "Делти".

  

Милка Форцан наставља у истом ритму - износи детаље о везама дојучерашњег
пословног сарадника Мирослава Мишковића са медијима и политичким странкама. После
изјава да је Мишковић екстреман и оптужби о претњама које јој бивши шеф упућује, у
другом делу интервјуа за лист "Курир" је сведочила о везама Делте, домаћих медија и
политичких странка.

  

Какав је однос тајкуна и медија?

  

Форцанова: Моје искуство говори да велике компаније и велики "играчи" имају озбиљне
фондове које троше на медије. Поред тога, важни су и лични односи и квалитет тима
који то обавља. Утицај у том случају постоји, али то не значи да сте амнестирани од
свега. Данашња слика у медијима јасно говори ко коју вест сме да пренесе, а ко не.

  

Колики је годишњи буџет "Делте" за медије и оглашавање?
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Форцанова: Милионски, у еврима.

  

А како је са странкама?

  

Форцанова: Те везе постоје, али се мењају. Није као што је било некад. Не могу процеси
више да се држе потпуно блокирани, не можете све рупе да затворите. Некад је могло.

  

Форцанова је рекла да су бесмислице да власт, кроз њен обрачун са бившим
послодавцем, покушава да му смањи маневарски простор. Како каже, нема леђа у
политици већ само подршку породице и пријатеља.

  

А зашто сте ћутали све време?

  

Форцанова: Откуд ви знате да сам ћутала?! Уопште нисам! Наше расправе и неслагања
су сада први пут постали јавни, али верујте, једна од ствари коју нисам радила јесте
ћутање.....Доста дуго сам гледала на свет с „Делтиним“ ружичастим наочарима.

  

А кад сте их скинули, шта сте видели?

  

Форцанова: Касно сам увидела размере проблема у чијем сам се епицентру налазила
годинама. Не амнестирам себе, али доста тога сам сазнала недавно.

  

Љиљана Смајловић: "Не верујем у коперникански обрат Форцанове"

  

Међутим, Љиљана Смајловић тврди да је Милка Форцан знала какав је утицај Делте на
медије и да је у притисцима и лично учествовала.
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Председница УНС-а је још 2007. као главна уредница "Политике" у колумни под називом
"Притисак и тортура" открила да је Мишковић лично телефоном звао уреднике и
новинаре тог листа незадовољан начином на који пишу о Делта холдингу. Љиљана
Смајловић каже да и Милка Форцан учествовала у притисцима Делте на новинаре.

  

"У време када сам ја била у 'Политици', Мишковић и Форцанова су били незадовољни и
укинули рекламирање Делте у 'Политици'. Ја сам те састанке са Милком Форцан
пријављивала на колегијуму Политике. Спадам у оне грађане Србије који не верују у
вратоломни коперникански обрат Милке Форцан. Волела бих да чујем да ли су и тих 9
одсто о којима Милка Форцан прича да поседује она и њен муж зарађени кроз притиске
на медије и подмићивање политичара", рекла је Смајловићева.

  

Да је за притиске на медије у Делти била задужена Милка Форцан сматра и председник
НУНС-а Вукашин Обрадовић, који не верује да овај сукоб нема политичку позадину.

  

"Мислим да Милка Форцан сада на политички миг некога жели да се представи као
светица али то је немогуће. Ако се отвори прича о финансирању политичких странака и
медија, њена одговорност је незаобилазна и њена накнадна памет не би требало да
буде алиби за то што су поједини медији били фаворизовани а поједини доведени на руб
егзистенције", сматра он.

  

Немања Ненадић из Транспарентности Србија каже да је одавно јасно да тајкуни кроз
рекламе и власништво контролишу медије, а да би ове изјаве Милке Форцан требало
користити и за испитивање веза тајкуна са политичарима.

  

"Наравно у склопу свих ових изјава би било логично да Форцан објасни да ли је сматрала
да су неправилности о којима сада говори биле проблематичне док је била у фирми и
зашто раније о томе није говорила, пита се Ненадић.

  

Милка Форцан није била доступна за позиве Б92, а у компанији Делта је речено да не
желе да коментаришу изјаве своје бивше потпредседнице.
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(Б92)
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