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Иако је створио имиџ озбиљних новина, „Блиц“ се до сада небројено пута показао као
таблоид који бескомпромисно заступа сурове интересе међународног капитала и
његових домаћих заступника, и који у јавном животу спроводи потпуно колонијални
дискурс, набијајући грађанима Србије тежак комплекс инфериорности према Западу.
Овако заслепљена и једнострана уређивачка политика овог медија почела је, међутим,
да доводи до игнорисања истине и очигледног и аматерског прикривања чињеница, за
шта је одличан пример Блицов извештај са аеромитинга у Батајници, који је истовремено
био једна од главних тема и осталих медија.

  

Пишући о аеромитингу, Мирослав Лазански у „Политици“ наводи на пример да је уз
државни врх земље, дипломатски кор и верске великодостојнике, догађају
присуствовало око 150.000 људи, а истиче да су од страних летача, можда и најбољи
програм показали Италијани, посебно на авиону „јурофајтер тајфун”, док је запажен био
и дански пилот у америчком авиону Ф16. Лазански наводи и да је раме уз Италијане
била и руска група „Стрижи“ на авионима Миг 29М2, као и да су Руси изазвали највеће
одушевљење публике, која се одмах по паркирању у великој маси сјатила испред руских
летелица.
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  О одушевљеном пријему руских пилота известили су и остали медији, попут Курира. Уизвештају Блица, који је потписао новинар М. Петровић, наводи се, међутим, да су"јурофајтер" и Ф16 „одушевили посетиоце аеромитинга“, да су њихови пилоти показали „врхунско умеће“ и да су њихове летилице показале зашто се налазе у наоружању многихдржава. М. Петровић такође опширно извештава и о нашим пилотима, који су показалисвоје способности на домаћим авионима и хеликоптерима. У чланку на Блицовом сајтудати су и снимци летова јурофајтера, Ф16 и наших летелица, а о руској групу „Стрижи“ иавионима Миг 29 – ни речи.  Иако је Блиц у чланку од 31. јула најавио да ће амерички и руски пилоти слетети уБатајницу, према М. Петровићу, Руси

 нису ни учестовали на митингу, њихови пилоти нису летели, а публика их нијепоздравила овацијама. Ако је и од Блица – заиста је много. Иако се овај медиј до садапоказао као гласило спремно на једнострано извештавање и агресивно и бруталнодискредитовање политичких противника, и на његовим страницама је до сада билотешко наћи овакав пример непрофесионализма.  Руски летачи су у Србију дошли у окрњеном саставу, јер је у Москви ухапшен њиховкомандир Валериј Морозов због изнуде, односно злоупотребе службеног положаја. Отоме је Блиц, наравно, писао неколико дана пре митинга, што је потпуно неспорно. Блицнема обавезу да симпатише Русе и да заступа њихове интересе, али је простоневероватно потпуно прећуткивање присуства групе „Стрижи“ на Батајници.Непријатељство које Блиц гаји према свему из Русије произвело је врло невешто иаматерско спиновање, а срамота је тим већа што Блиц није једини извештавао сааеромитинга, и сваки читалац је о догађају могао да се информише из више извора.  

Мотив је овде врло јасан, обзиром да наше ваздухопловство најављује набавку новихлетилица. Блиц очигледно здушно лобира за набавку веома скупих еурофајтера илиамеричких Ф16. Није, дакле, важно истинито извештавање, већ је важно читаоцедржати у обмани и рекламирати скуп западни производ, само да се не купе рускиавиони, и тиме земља још више одаљи од НАТО.  Блиц има легитимно право да заступа интересе својих власника, али ипак морапоштовати и основе новинарске етике, ако већ себе проглашава једном од перјаница„европске Србије.“ За Европу је Блиц очигледно спреман и да изврће чињенице, али, накрају, помало је нејасно како не разуме да је одавно прочитан.
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