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Србијом влада, а у региону и шире прави велику штету, организована власт
криминалаца, или скраћено ОВК. Та криминална организација пљачка бестидно и дрско
Србију последњих девет година, као што рече један њихов бивши коалициони партнер и
министар у више влада: "Јесу жути крали, али ови отимају". Сецикесе, шверцере и
битанге пресвлаче у скупа одела и представљају их као бизнисмене. Дилери дрогом и
убице су им постали савезници у обрачуну са свима који не мисле као они и који им се на
било који начин замере, а неки су промовисани и у угледне "пословне људе", под
највећом заштитом и нема већег посла где они не асфалтирају, граде, тргују… Људи без
образа, а који се лажно представљају као власници медија, уредници и новинари, блате
и цртају мете на главама свима који раскринкавају ОВК.

  

  

Сви који су са овом криминалном организацијом имали посла преко ноћи су постали
богати. Обогатили су се министри, страначки функционери и фамилија им, а да пре нису
имали ни годину радног стажа. Они који су из интереса прелетали у ово јато сачували су
незаконито стечену имовину и “експертским” услугама недоученој и полуобразованој
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новој елити – увећали су богатство. Временом су толико осилили, осокољени
“величанственим” изборним победама и делимично уништеном или поткупљеном
опозицијом, те поткупљеним и купљеним медијима, да више ни један тендер или јавна
набавка нису чисти.

  

Грађани Србије никад нису сазнали какав је аранжман склопљен за Аир Сербиа (чак ни
сад кад је тај посао пропао на нашу штету), ко су прикривени власници Београда на води
и какав је уговор, да ли ћемо икад сазнати и за било који посао одрађен у Београду, ко
се уградио и колико (споменици су најмањи трошак), под којим условима и колико
плаћамо путеве и цесте по Србији, ко је и чијим парама куповао медије и телевизије…
Списак сличних корупционачких афера би био подугачак, па је довољно рећи да је ова
власт систем јавних набавки и тендера обесмислила до краја.

  

Да ли оваквој власти више уопште има смисла постављати питања које будале су рушиле
у Савамали, ко је пљачкао “Крушик”, ко је од министара и високих функционера купио
дипломе, ко се кити докторским титулама, а једва и основну школу да је завршио. Чија
браћа раде најуносније послове са државом… И овај списак би био предугачак, па је за
сада довољно и ово.

  

Једно питање им треба постављати свакодневно – Ко је убио Оливера Ивановића?
Свакодневно су цртали мету на главу високи државни функционери и њихов новинарски
шљам. Исто то чине и данас многим људима, од уметника који се дрзну да јавно упуте
неку критику, преко опозиционих лидера, уредника и новинара који питају, истражују.
Шта год да ову власт питате, о било чему што сам горе написао, биће да вас плаћају
Ђилас и Шолак, да су они покрали брдо пара, а да се они боре и граде… Драган Ђилас
је и даље опозициони лидер и ни после девет година ове власти није подигнута било
каква оптужница. Лично бих им поручио: цео државни апарат сте приватизовали, па или
му судите или ћутите.

  

Власт је изгледа чврсто решила и да искористи све своје ресурсе, од државних фирми,
страних тајкуна који би пречицом да дођу до нових послова до старих и нових медија
чије је власништво тешко утврдити, и уништи Унитед групу и СББ чији је један од
сувласника Драган Шолак. Овом потоњем зато ових дана свакодневно цртају мету на
глави, не зато што поменуте фирме у Србији послују незаконито (да има било шта
незаконито у пословању већ би их власт давно казнила и затворила), већ искључиво
зато што Унитед група има телевизије Н1, Нова С, портале Нова.рс, Н1.рс и што развија
и друге медијске пројекте. Грех ове фирме је тај што је новинарима и уредницима дала
слободу да се професионално баве својим послом.
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(Нова.рс)
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