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 И да је Александар Вучић сам финансирао изградњу ауто-пута од Обреновца до Љига,
а знамо да није, целодневни медијски спектакл око отварања тог дела ауто-пута био би
претеран. Начин целодневног извештавања са отварања пута најбоље показује колико
је ово друштво потонуло и да више не постоји граница ни разлика између
информативног и ријалити програма.

  То каже за Данас новинар Срђан Шкоро, коментаришући начин на који су
Радио-телевизија Србије, али и телевизије са националном фреквенцијом, пропратиле
отварање пута у дужини од сто километара.   

Шкоро напомиње да су недељни целодневни пренос са отварања ауто-пута, вожња
отвореним аутобусом и анализе „стручњака“ дефинитивно потврдиле да ми заправо
живимо у лудници којом управљају пацијенти.

  

„Имамо партијске медије и фабрике, а сад смо добили и партијски ауто-пут. Ускоро ће и
ваздух који удишемо постати партијски, а Вучић и екипа ће уз свесрдну помоћ медија
одређивати колико коме је потребно да би преживео“, истиче Шкоро , док Мариника
Тепић ,
потпредседница Странке слободе и правде, сматра да је све што се у недељу догађало
око отварања ауто-пута било о трошку грађана. Према њеним речима једино је
промоција Александра Вучића била лична.
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„То је била тирада о трошку грађана, ауто-пут за новац грађана, ТВ преноси за новац
грађана. Све је тамо плаћено новцем грађана, од сваког милиметра шљунка до ТВ кабла,
а промоција лична, чиста пропаганда“, каже Тепићева и додаје да у исто време, за те
исте грађане и њихову децу, не постоји довољно аутомобила Хитне помоћи и лекара, „па
нам двогодишње бебе страдају у толико напредној Србији која штеди на здрављу и
животима људи, зарад диктатора и његове братије“.

  

Потпредседница ССП сматра да је у недељу, уместо срамне представе у Србији требало
да буде проглашен дан жалости, са хитном седницом Владе Србије, на којој би били
смењени министар здравља Златибор Лончар, али и путник кроз време Ивица Дачић.

  

За Мирослава Алексића, потпредседника Народне странке, целодневна медијска
промоција отварања ауто-пута од Обреновца до Љига заправо представља поруку да
режиму не пада на памет да испуни захтеве људи који годину дана протестују широм
Србије.

  

„Тај наставак бруталне медијске пропаганде уз кршење закона и Устава, порука је да
грађани Србије немају више времена да слушају бајке илузиониста, већ морају са
опозицијом да крену у озбиљну кампању бојкота као јединог начина за борбу са
диктаторским режимом. Ово што су грађани у недељу гледали је ријалити шоу и
кампања Александра Вучића о трошку народа. Послата је порука да је Вучић из свог
џепа финансирао изградњу аутопута“, истиче Алексић.

  

За посланика Ђорђа Вукадиновића, уредника Нове српске политичке мисли није
спорно обележавање отварања ауто-пута и жеља власти да се похвали одређеним
резултатима.

  

„Дегутантно је, међутим и говорити о томе колико је дегутантна медијска помпа која се
прави од отварања сваке деонице, сваког објекта, од постављања станице за бицикле,
пешачког прелаза до појединих деоница пута изграђене у режији ове власти. То је већ
толико превршило сваку меру и врло је близу тога да постане контрапродуктивно, чак и
са становишта власти због којих се то и ради. То је само добар индикатор реалног стања
у друштву и медијима и поодмаклог процеса кимилсунгизације прилика у Србији. Мислим
ипак да Србија није Кореја и Узбекистан и да, уз све критике које имамо, тај процес не
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може да буде позитиван за власт, која је изгубила меру“, закључује Вукадиновић у
разговору за Данас.

  

(Данас)
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