
На насловној страни хрватског „Експреса“ Вучић представљен као нациста уз наслов „Ахтунг! Хрватска између три мини фашизма“
петак, 30 септембар 2022 16:54

Хрватски лист "Експрес" објавио је на најновијој насловној страни фотографију на којој је
председник Србије Александар Вучић, заједно са Ђорђом Мелони и Виктором Орбаном,
уз наслов „Ахтунг! Хрватска између три мини фашизма“.
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Све троје обележени су нацистичком симболиком, тако што су им на лицима доцртанихитлеровски бркови у бојама заставе земаља које представљају.  Реч је, како се наводи, о туробној анализи Бориса Рашете, који описује мотиве лидера„антихрватских политика из нама суседних држава“.  „Неке су бесмислене, али неке имају злокобан утицај на нашу политичку стабилност“,истиче се на насловној страни Еxпресса.  Реаговање Министарства културе Србије  На ову ситуацију реаговало је Министарство културе на челу са Мајом Гојковић,наглашавајући да Хрватска води медијску кампању против Србије.  „Најоштрије осуђујем медијску кампању која се континуирано води у Хрватској противРепублике Србије и председника Александра Вучића, а која је кулминирала срамотномнасловном страном „Експреса“ и фотомонтажом, којом се Србија и председник Вучићпореде са нацизмом“, навела је Гојковић путем саопштења.  Како наглашава, оваква поређења представљају увреду за Србију и све наше грађане.  „Такође, ово је увреда и за све жртве нацизма, породице жртава и њихове потомке, којису осетили страхоте нацизма и поднели огромне жртве у борби против овог зла.Посебно је монструозно у контекст нацизма стављати председника Вучића, који је сампотомак жртава усташких злодела у Другом светском рату, на територији Независнедржаве Хрватске, која је једина имала логор у коју су и деца зверски убијана. Зато јеоваква насловна страна врхунац бешчашћа“, рекла је министарка културе.  Како је закључила, „инспиратори овакве кампање морају да знају да ниједна илустрацијаколико год била безобзирна и увредљива неће спречити Србију и председника Вучићада се бори против ревизије историје и рехабилитације усташких злочина, и величањаНезависне државе Хрватске“.  (Данас)  
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