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Ратко Фемић, уредник информативне редакције портала нова.рс каже, коментаришући
спот Српске напредне странке (СНС) у којем се појављује једна девојчица, да није први
пут да се у предизборним спотовима користе деца, али да је први пут да дете, како
каже, има главну улогу. "Овде је дете умешано некако директније....И на крају тај
патетичан део приче - ја ћу да ти вратим тату из иностранства", каже Фемић. Додаје и
да није искључено да је СНС намерно искористио дете знајући да је то забрањено, да би
изазвао "демократску" реакцију РЕМ-а.

  

  

Предизборни спот Српске напредне странке изазвао је оштре критике јавности због тога
што се у споту појављује дете. Из Странке слободе и правде, као и покрета "Један од
пет милиона" траже да надлежни реагују и емитовање забране. Из РЕМ-а појединачне
оцене да су напредњаци направили злоупотребу, али још није познато да ли ће због тога
бити санкција. За то време, први човек Српске напредне странке Александар Вучић,
каже да ће спот бити повучен, уколико такву одлуку донесу надлежни органи.

  

"Коришћење деце у предизборној кампањи није није патент напредњака, то није нешто
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што виђамо први пут, али је ово некако директније, практично је дете главни јунак тог
спота. Чујемо глас председника који обећава да ће бити више вртића, више школа. И на
крају тај патетичан део приче - ја ћу да ти вратим тату из иностранства", казао је Фемић
у Новом дану.

  

О томе да ли је СНС знала да није дозвољено да се деца искоришћавају у те сврхе, а да
је то намерно урадила, Фемић каже да то - није искључено.

  

"Размишљао сам и у том правцу, и ништа није искључено у овој предизборној игри. Шта
год да се појављује, имамо право да сумњамо и да тражимо позадину иза тога", нагласио
је.

  

Телевизија Н1 је упутила писмо РЕМ-у е-маилом и поштом да хитно да своје тумачења
правилника у вези са спотом Александра Вучића са дететом. Тражен је хитан одговор
због кампање, на који се још чека.

  

За напад на Трифуновића одговорна - власт

  

Коментаришући напад на лидера Покрета слободних грађана Сергеја Трифуновића у
Београду, Фемић каже да је за сваку врсту насиља одговорна власт, јер она има апарат
моћи у својим рукама.

  

"Јуче када се то десило и када су дошле оптужбе на рачун опозиције, сетио сам се скеча
Трифуновића и Ђиласа из аута на почетку кампање, када су ишли у Крагујевац. Два
месеца након тога имамо потпуни преокрет ситуације, да чак видимо оптужбе из ПСГ на
рачун 'бојкоташа'. Мислим да је то дело појединца и да се види да нисмо више подељени
само између власти и опозиције, већ да је и опозиција између себе подељена у неколико
фракција, и да сад ево неколико странака које излазе на изборе оптужују бојкоташе да
им цртају мету на челу", казао је гост Н1.

  

Према његовим речима, постоје екстреми и у опозицији и у власти, али...
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"... Мислим да је власт одговорна за атмосферу која се прави у друштву, она има
доступност свим медијима са националном фреквенцијом и свим новинама, и порукама
да су опозиционари насилници, а притом власт има могућност да регулише те ствари,
има апарат силе, мислим да је ту власт најодговорнија", оценио је Фемић.

  

Фемић каже и да разуме одлуку да ПСГ, Социјалдемократска странка и Нова странка
изађу заједно на локалне изборе у београдској општини Врачар.

  

"Ја разумем разлоге опозиционара који су до јуче заговарали бојкот, били потписници
Споразума с народом, јер су можда видели да имају шансу да се покажу, да формирају
негде власт...за неке странке није било ту много избора да ли да изађу или не. Ево, на
пример, ПСГ види шансу да уђе у парламент и да тамо настави своју политичку борбу.
Јер, када ће њима да буде цензус од три одсто поново? Тако да са те прагматичне
стране ја разумем, али из угла грађана мислим да није добро, да ће ситуација са
опозицијом да се развлачи и да је бојкот била шанса да се ресетује та опозициона
сцена", каже Фемић.

  

А мисли, такође, да ће део грађана који су симпатизери партија које бојкотују изборе,
ипак, на њих да изађу и дају глас ПСГ-у, рецимо или некој опцији слично оној коју
подржавају.

  

Порталу Нова.рс обратио се читалац из Новог Сада, који је испричао да је његову целу
породицу звала активисткиња Српске напредне стране на бројеве мобилних телефона,
које никада нису давали политичким партијама. "У размаку од 15 минута, активисткиња
Снс позвала је супругу, ћерку и мене на мобилне бројеве телефона, а да ми никада њима
или било којим другим страначким активистима нисмо оставили те податке", испричао Је
Ф.М. из Новог Сада.

  

Ратко Фемић каже да се у овом случају ради о откривању података о личности, што је
недозвољено, али да се тај закон "редовно крши" у изборним кампањама.

  

"Избори нам се приближавају...Та породица нам је рекла да су њихови бројеви у Телеком
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мрежи. Ми смо звали ПР службу Телекома и од њих смо добили одговор да они своју
базу података не уступају странкама. Број са којег су позивани ови људи је током целог
дана био недоступан", казао је Фемић.

  

Тема о политичару педофилу "извучена из фиоке"

  

О дуелу Игора Јурића и Биљане Поповић Ивковић, уредник нова.рс каже да је та тема
"извучена из фиоке после три месеца".

  

"Та прича је кренула пре кризе са коронавирусом када је Јурић рекао да има доказе о
важном политичару који је педофил. Три месеца од тада, нека деца пате, трпе, а ја
мислим да је тужилаштво до сада могло да реагује. Вучић је рекао да ће испитати
промптно. А шта је промптно у томе ако нешто траје три месеца. И сад, у сред кампање
имамо да ће неко као да реагује", рекао је Фемић.

  

  

Додаје да МУП форсира Јурића да каже ко је тај човек.

  

"А друга ствар која ми је запарала уши је да све време ми мислимо да је то неки јако
битан политичар, да је то разлог због којег сви ћуте, а онда се негде у разговору каже
да тај политичар није у власти. Па чекајте, ко је тако моћан да није у власти а да не сме
да се прича о његовим активностима. Да ли тај политичар постоји или служи у сврху
намицања предизборних поена, не знам, али имамо пуно право да сумњамо, јер се
ствари у оваквом предизборном периоду не дешавају никад случајно", закључио је
Фемић.

  

(Н1)
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