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Изјавом да у Србији нема објективног новинарства, премијерка Ана Брнабић показала је
потпуно несхватање тога шта су медији, оценио је главни и одговорни уредник
Недељника Вељко Лалић, гостујући у Новом дану ТВ Н1.

  

  

Премијерка Ана Брнабић изјавила је у Европском парламенту у Бриселу да у Србији нема
објективног новинарства и да су сви недељници су против Владе и против председника.

  

Лалић је рекао да у Недељнику не осећају да раде против власти и истиче да је снага
новинарства управо у томе да критикује.

  

“Морам да признам да сам очекивао више од премијерке, посебно јер се представљала
као модернизатор (…) Нормално је да нећете да пишете хвалоспеве. Морате да
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прочитате и неког ко вас критикује”, поручује Лалић.

  

Додаје и да има недељних новина које су отворено за власт, попут Експреса или Печата,
и примећује да се критике државних функционера на рачун недељника углавном односе
на НИН, Време и Недељник.

  

 “Када немате политичке противнике, није лоше да направите три мала недељника у
велики проблем”, приметио је Лалић и указао да недељници заправо и нису толико
интереснатни власти јер имају специфичну публику за коју је немогуће направити
популистички лист, као што је тешко направити и скроз озбиљне дневне новине.

  

“То је једноставно неко друштво које није интересантно, осим да показаујте да имате
слободу медија тиме што Кесић шали на телевизији или што недељници понекад
шокирају насловном страном, или што прича ко шта хоће у интервјуима”, сматра гост
Новог дана.

  

Лалић има утисак и да се Ана Брнабић се више претвара у “премијера за
дигитализацију”, што је, како каже, њена главна опсесија, док су све остало поновљене
речи Александра Вучића и његова реторика.

  

Премијерка је, како каже, пропустила и неколико добрих шанси, нпр. да покаже јасан
став и повуче конкретан потез током афере у вези са станом министра одбране
Александра Вулина.

  

У Србији има слободне, али нема јаке штампе

  

На питање како Недељник, који је данас издао 300. број, опстаје, Лалић је објаснио да је
реч о малој и младој редакцији, у којој су сви новинари, и листу који је самоодржив, без
кредита.
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Истиће и да је на талазу популизма који преузима цео свет, јако важно имати слободну
штампу.

  

“Желимо (у новинама) да имамо све ставове. Да се не сложим са пет колумниста и да
покушате да покријте све ставове”, поручује Лалић и оцењује да у Србији има слободне
штампе, али да је проблем што нема јаке штампе и великих медијских кућа.

  

За 300. издање, Недељник је читаоцима, поред редовног броја, припремио и додатак
који се зове Велики интервјуи у којем се налазе разговори са 44 личности, међу којима
су, како каже Лалић, Горан Бреговић, Душан Ковачевић, Милена Дравић, Владе Дивац,
Божа Маљковић, Новак Ђоковић, последњи интервјуи Добрице Ћосића и Александра
Тијанића, као и разговори са актуелним и некадашњим председником Србије –
Александром Вучићем и Борисом Тадићем.

  

Власт види проблем на београдским изборима, а опозиција се понаша као да не
види своју шансу 

  

Лалић се током гостовања у Новом дану осврнуо и на медијске спекулације да би Драган
Шутановац могао да буде кандидат ДС-а за градоначелника Београда, оцењујући да су
све мање шансе да се опозиција уједини.

  

“Власт види проблем на београдским изборима, а опозиција се понаша као да не види
своју шансу. Избори у Београду су једини где опозиција има неку шансу”, рекао је он,
подсетивши да је Саша Јанковић добро прошао на предсендичким изборима у главном
граду, те да је у три централне општине имао чак и више гласова од Вучића.

  

“Једноставно, јасно је да опозиција мора да уради исто што и власт. Ако власт иде са
Драшковићем и Вулином, просто је невероватно да чујете у опозицији да је неко
неприхватљив”, сматра он.

  

(Н1)
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