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 Да би се испунио један од захтева опозиције и грађана који протестују, а то су фер и
поштени, потребно је већ у септембу обезбедити слободу медија. То се може постићи
само уколико се већ сада крене са реформом РЕМ-а. У супротном ћемо имати фалш
изборе, које ће опозиција бојкотовати, рекла је гостујући у Новом дану новинарка Маја
Дивац.

  

  

 У суботу је у Београду одржан још један протест "Један од пет милиона". Дивац каже да
је протест био веома добро посећен и да је смањење броја људи претходних недеља
била тренутна криза, што је према њеним речима нормално када се узме у обзир да
грађани излазе на улице већ шест месеци.

  

"Ови протести који су почели у децембру су од изузетног значаја за нашу будућност, јер
је то сталан притисак на власти, са којег се шаљу јасне поруке шта грађ траже",
објашњава Дивац и подсећа да су слободни медији, промене у РЕМ-у и на јавном сервису
неки од основних захтева грађана.

  

То су захтеви које је и опозиција поставила власти као услов за учешће на наредним
парламентарним изборима, иначе ће их бојкотовати.

  

"Ова земља није на добром путу, већ годинама се крећемо уназад и на путу смо који
може лоше да се заврши. Протест је притисак на власт да покаже добру вољу. Мора да
покаже неке уступке и то је једини начин да изађемо из ове ситуације", каже гошћа
Новог дана и додаје да ти уступци морају да се учине на три плана - РЕМ, медији, јавни
сервис.

  
  

Ми морамо да имамо слободне медије најкасније у септембру да би имали слободне
изборе. Потребно је одмах разрешити чланове РЕМ-а јер без тога нема могућности да се
направи медијска слободна атмосфера
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Она оцењује да по томе како се власт понаша већ седам година, може се закључити да
није склона да прихвати захтеве, а уколико их прихвати то ће, како каже, бити "само
козметичке корекције".

  

Да би дошло до суштинских промена, треба почети од РЕМ-а, сматра Маја Дивац.

  

"Ми морамо да имамо слободне медије најкасније у септембру да би имали слободне
изборе. Потребно је одмах разрешити чланове РЕМ-а јер без тога нема могућности да се
направи медијска слободна атмосфера. То се све дешава у Скупштини и може лако да се
реши. Било би идеално да се сутра расправља баш о томе. То може све да се заврши за
месец дана и до краја јула могли бисмо да имамо нови Савет РЕМ-а", објашњава Дивац.

  

Према њеном мишљењу, то је услов да се стигне до другог захтева грађана и опозиције,
а то је питање Радио-телевизије Србије.

  

"РТС избегава теме, све оно што би оштетило власт, они о томе ћуте. РТС је кључ поред
РЕМ-а. Када имате професионални РЕМ, он именује и бира чланове Управног одбора
РТС, а он именује и разрешава и директоре и уреднике и програмски савет. Ако се РЕМ
не ослободи да дођу часни људи, ми не можемо да имамо фер изборе", истиче Дивац.

  

"Ако се све ово не догоди, ми ћемо имати изборе на које ће изаћи странке владајуће
већине и мале странке које се праве и које представљају лажну опозицију и имаћемо
фалш изборе који ће одвести Србију у трагедију", закључује Дивац.

  

(Н1)

  

 2 / 2


