
Милан Ћулибрк о плакатима са лажном насловном страном НИН-а у Новом Саду: Очекивао сам такав напад, али то нас неће зауставити да пишемо о афери „Крушик“
четвртак, 05 децембар 2019 20:00

НИН је своју насловницу повукао, али је неко одштампао своју „насловну страну“ тог
недељника и излепио је по Новом Саду. Са насловом ''Звездану Јовановићу свечано
уручена Нинова награда'', на монтираном плакату је велика фотографија бившег
комаданта Јединице за специјалне операције, првостепено осуђеног за убиство
премијера Зорана Ђиндјића, као и мала на којој је приказано како главни и одговрни
уредник НИН-а Милан Ћулибрк уручује награду. Ћулибрк за Н1 каже да је очекивао
такав напад, али да нико неће зауставити писање НИН-а о афери Крушик.

  

  

Оригинална насловна страна недељника НИН прошле недеље је после само пар сати од
објављивања постала бела. Од истог концепта НИН не одустаје ни недељу дана касније.
Но, да ли су лажне насловнице НИН-а са Звезданом Јовановићем, излепљене по Новом
Саду, напад не само на насловну, већ и на сваку следећу страницу тог недељника? Да
ли све треба да буде празно и бело?
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  Неко подгрева атмосферу и приписује НИН-у нешто што редакција и колегијум никаданису радили, каже уредник тог листа Милан Ћулибрк.  "Али ми смо спремни да платимо и ту цену ако је потребно, да бисмо наставили дапишемо о ономе што се заиста дешава у случају 'Крушик'. Према томе, нека раде шта годхоће, неће нас зауставити. Што би рекао председник - нека они раде свој посао, ми ћемосвој", поручује Ћулибрк.  Плакати са "свечаним уручењем награде" Звездану Јовановићу, појачани суналепницама "Стоп крвавим сценаријима", које су пре Новог Сада, први пут виђенена првом митингу подршке председнику државе одржаном недавно у Нишу.Пример су следили Крушевац, Лесковац, Врање...  

  А нишки напредњаци тврдили су да са тим скупом немају никакве везе, али Вучићу уновинарском питању није засметала реч чланови СНС-а.  "Питали сте ме за окупљања које су организовали чланови СНС-а, ја морам да кажем данисам имао појма и молим их да више не организују, а бескрајно сам им захвалан. Нисуме питали, нису ме обавестили то је показало да имају неку емоцију, и да су забринути забудуцност своје земље", оцењује Вучић.  Дакле, насловна НИН-а није заобишла ни ауто-пут Рума - Шабац. Председник је свепојаснио кроз поруку коју је, како каже, јутрос добио од бугарског пријатеља.  "'Братко, ракета ли си', а ја вам кажем 'не мо'ш то да победиш'. Можете ви да цртате штахоћете, пишете шта хоћете, можете 100 снајпереа да уперите, али ово не може, рад неможете да победите, и нема ту велике филозофије", поручује Вучић.  Нино Брајовић из Удружења новинара Србије (УНС) једноставно поручује - насловнастрана НИН-а одавно је повучена.  "Ове даље реакције су непотребне и сувишне, и као такве могу у демократском друштвуда представљају притисак на слободу медија. Али оволики скупови су нешто што нисамочекивао, и не сматрам неким оправданим револтом због насловне стране НИН-а која јеповучена", истиче Брајовић.  У НИН-у кажу и даље без насловне и даље о Крушику... али сада имамо и дилему: шта јеследеће што ће аутори лажних насловница НИН-а лепити по бетонским стубовима идрвећу. Бели папир сигурно неће.  (Н1)  
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