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Да владајући режим неће остати нем и равнодушан на масовне грађанске протесте, који
се већ два дана одржавају у Београду, али и осталим већим градовима у држави, као и
да ће по сваку цену покушати да их дискредитује и обесмисли, јавност је могла да
очекује. Манипулација, замена теза, пребацивање одговорности, позиви на линч,
пуштање крви на улицама, батинање, ширење дезинформација, безочних и гнусних лажи
и овај пут су били једини проверени методи за којима је могао да посегне државни врх,
уз несебичну помоћ својих полицијских поданика.

  

Вербални напади на новинаре и неистомишљенике у стилу “Како вас није срамота да
лажете” и провереним механизмом да је напад најбоља одбрана, саставни су део
реторике председника републике, коју су преузели и његов најближи сарадници. Од ње
не одустају чак и када буду ухваћени у документованој лажи, због чега није било
изненађујуће да ће сви њиховани ресурси бити уперени у разбијање протеста и
омаловажавње грађана који су се дрзнули да изађу на улицу.

  

  

Иако су и сами свесни да су грађани изашли на улице јер им је доста лажи,
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манипулације, а посебно чињенице да је власт била спремна да на коцку стави њихове
животе ради сопствених интереса, власт, а посебно челници полиције не одустају у
покушајима да све представе као хулигански чин, потпомогнут имагинарним страним
фактором. Јер шта им може бити већи савезник у овом тренутку од приземних и
непродуховљених националистичких страсти њихових необавештених бирача?

  

Лаж 1 – Умро је – није умро због респиратора

  

Током прве ноћи протеста у директном преносу на Н1 телевизији, репортерка је
зауставила једног демонстранта и питала га зашто је изашао на улицу. Испоставило се
да је у питању Петар Ђурић, син познатог мајданпечког уметника Лјубише Ђурића, који је
у априлу преминуо од короне. Он је, одговарајући на питање репортерке зашто не
одустаје од протеста, рекао да је ту због оца који је преминуо у Земунској болници јер
није било респиратора.

  

“Сузавац, бојева муниција, пендреци, све против голоруке омладине. Ћале, ово је због
тебе, који си умро, а није било респиратора. Ћале, много те волим. И за мог сина који се
родио”, казао је у камеру млађи Ђурић.

  

Властодржцима који су помно пратили сваки секунд протеста, одмах је било јасно да ће
Ђурићево појављивање бити највећа препрека њиховој унапред припремљеној
пропаганди о хулиганским, а не “корона” протестима, јер је мало вероватно, да осим
представника власти, постоји особа која то вече, а и данас не саосећа са њим због
губитка оца. Машинерија је укључена већ следећег јутра, када је Ђурића најпре
демантовао министар здравља, а потом и сам председник, који је ствар зачинио
детаљима из Ђурићевих школских дана, називајући га проблематичним и лажљивим.

  

Ђурић их је убрзо демантовао документом из болнице на ком се јасно види да му је отац
преминуо чекајући да буде прикључен на вештачку вентилацију. Обојица су међутим,
наставила да пропагирају приче о “лажљивим проблематичним криминалцима који раде
против свог народа”. Ђурића, међутим, ако ништа друго, бар још увек није прозвао
ниједан сведок сарадник и оптужио за најтежа кривична дела.

  

Лаж 2 – Седели на клупи и напали полицију
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Други догађај који је након прве ноћи протеста засигурно био означен као претња
пропаганди и унапред припремљеној изјави директора полиције Владимира Ребића да
се “полциија све време суздржавала” био је онај на коме се виде тројица мушкараца како
седе на клупи у Пионирском парку. Нјима је изненада пришао најпре један, а потом још
тројица полицајаца који су бесомучно почели да их туку пендрецима, иако је један од
њих одмах подигао руке, како би им ставио до знања да их неће напасти. Овај снимак
изазвао је револт међу грађанима који су оптужили полицију да је била спремна да оде
толико далеко и бије сопствене грађане који нису дивљали по улицама, већ само седели
на клупи. Због тога је било неопходно да о овом случају проговори лично председник,
који је пребијене мушкарце оптужио да су напали полицију и да због тога морају да
одговарају. Наравно, то што је напад невидљив на снимку, његовом аксиому то није
представљало никакав проблем.

  

Лаж 3 – Демонстранти бацали сузавац на полицију

  

Реакције и мишљења јавности да у Београду, који је често био поприште демонстрација,
никада није употребљена толика количина сузавца као претходних дана, узнемирлие су
јуче лично министра полиције Небојшу Стефановића, који је у 23 сата одржао
конференцију за новинаре. Он је тврдио да су сузавац испаљивали и демонстранти и
гађали припаднике полиције, иако о томе не постоји ниједан доказ, изузев оних снимака
на којим се види протестанти који већ испаљене пројкетиле бацају назад на полицију.
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  Чк и у случају да су Стефановићеве тврдње тачне, на питање одакле демонстрантимасузавац морао би да одговори и објасни јавности управо он, као јинистар полциије. То семеђутим, није десило, јер је и Стефановићев монолог био базиран на ширењу теорија ухулиганима и страним плаћеницима и шпијунима. Опет о свим оним појавама за које јеодговоран он као министар полиције.  Лаж 4 – Нису пустили Хитну помоћ да прође  Само неколико сати уочи обраћања председника, које је било лишено сваког саосећањаса неким ко је изгубио оца због инфекције коронавирусом и неспремности државе да сесуочи са епидемијом, директор полиције Владимир Ребић, покушао је да убеди јавност унехуманост и нечовечност демонстраната које је назвао хулиганима. Ребић је казао даоко 19 сати, хулигани нису пустили санитет Хитне помоћи да прође кроз масу окупјенуиспред Скупштине Србије, иако су у том тренутку превозили тешко болесног пацијента.Овај догађај означио је као почетак обрачуна са полицијом, иако су бројни сведоци иочевици тврдили да ниједна екипа Хитне помоћи није била спречена да прође. Такође,доступно је више снимака на којима се јасно види грађанска солидарност, односноповлачење демонстраната пред санитетима. Многи од њих су коментарисали да не бибило изеннађујуће да су чак и лекари Хитне помоћи злоупотребљени од стране режима,имајући у виду да су санитети неизоставно пролазили кроз масе демонстраната ипретпрошле године кад су сваке суботе организоване шетње по центру престонице.  Лаж 5 – Полиција била суздржана  Ребић је јуче на конференцији за медије све време инсистирао на томе да је “полицијасве време била суздржана”, као и да није нападала демонстранте, пре него што се збогњих ситуација отргла контроли. Бројне снимке који јасно доказују да Ребић није говориоистину, могли су само да виде гледаоци независних медија, као и корисници интернета,док је већина грађана Србије и даље лишена свега тога због медијског мрака. Да Ребићне говори истину, поред случаја на клупи у Пионирском парку, забележен је и детаљ гдесе види како полиција обара са бицикла једног младића и крвнички га туче, као и да је саиспаљивањем сузавца започела док су у окупљеној маси били и грађани са малом децомкоји су сопствено незадовољство све време исказивали на миран начин. Бројниполицајци, а посебно мистериозни редари у цивилу, нису се заустављали ни када бионеспособили демонстранта, које су били спремни да вуку по улици и газе чизмама поглави. Господин Ребић очигледно сматра да је уобичајено полицијско поступање и нападна наше колеге који су јууче изударани док су извештавали са протеста.  (Нова С)   
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