
Панчић: У Србији имамо једну врсту непроглашене, али врло ефикасне диктатуре и тешко је замислити да се она може окончати на изборима; Сејдиновић: Након пада режима остаће спржена земља; Лекић: Данас се не зна шта је истина, а шта лаж
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Колумниста београдског недељника Време Теофил Панчић изјавио је да је тешко
замислити да ће актуелна власт у Србији бити смењена на изборима.

  

"Практично су затворене све алтернативе. Имамо једну врсту непроглашене али врло
ефикасне диктатуре. Тек за украс имамо нешто опозиције и нешто медија. А када
успоставите такву врсту владавине, тешко је замислити да се она може окончати на
изборима. Обесмишљен је сваки институционални механизам за смену власти, иако бих
изнад свега волео да Вучић оде мирно са власти", рекао је Панчић на трибини "Србија
после Вучића".

  

  

Он је упоредио власт Александра Вучића са влашћу некадашњег председника СРЈ
Слободана Милошевића.

  

"Милошевић је после 5. октобра, одлазећи са власти, изјавио да се повлачи и да иде да
се 'игра са својим унуком Марком', али то није могао, јер је све што је урадио за својих
12-13 година на власти, водило ка томе да он никада неће бити бивши политичар, бивши
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властодржац, у пензији. Његов неталентованији и далеко патолошкији наследник корача
тим путем", казао је Панчић.

  

Председник Независног друштва новинара Војводине (НДНВ) Недим Сејдиновић рекао
је да актуелни режим ради на "распамећивању" грађана и оценио да ће након пада тог
режима иза њега у Србији остати "спржена земља".

  

"Свему треба да приступимо хладне главе, јер са друге стране имамо непријатеља који је
веома опасан у својој баналности", казао је Сејдиновић.

  

Према његовим речима, након пада Вучићевог режима, биће веома тешко да се медији
врате "у елементарне људске и цивилизацијске стандарде, а о професионалним
стандардима да не говоримо, они су далека будућност".

  

  

Додао је да сви провучићеви медији опстају захваљујући томе што им држава по разним
основама додељује огромне износе буџетског новца.

  

"Онога тренутка када власт падне и када прилив тог новца буде прекинут, ти медији ће
се или приклонити новим властима или ће напросто нестати", оценио је Сејдиновић.

  

Председник Независног удружења новинара Србије Славиша Лекић рекао је да је
Вучић "поробио све медије, попут цунамија", тако да се данас не зна шта је вест, односно
шта је истина а шта лаж.

  

"Слободан Милошевић је презирао новинаре, а Вучић их и презире и мрзи. Пре него што
је ушао у политику, он је радио шест месеци на телевизији на Палама и урадио укупно
два прилога. Тадашњи уредник Ристо Ђого рекао му је: 'Мали, ти јеси национално
освешћен, али ниси за новинара'. Вучић није могао ни себи а посебно нама да опрости и
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та фрустрација је достигла врхунац 1998. и 1999. године, када је био министар
информисања и када су независни медији кажњени са укупно два и по милиона марака.
Та његова фрустрација траје до данас", рекао је Лекић.

  

Новинарка и представница Покрета Подржи РТВ Сања Кљајић казала је да је
Радио-телевизија Војводине данас у таквом стању да ће у будућности бити потребно
организовати нове аудиције за све запослене.

  

Трибину "Србија после Вучића" у Центру за културну деконтаминацију организовали су
НДНВ и Форум ЗФД. Трибине под истим називом биће одржане 18. и 25. октобра у
Панчеву и у Новом Саду.

  

(Бета)
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