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У спинованој Србији готово све може да прође. Власт само заврти чигру, медијски
вртуљак и “voila”… Све постаје могуће. Јавност гута све. У том светлу треба посматрати
и положај Либерално демократске партије. Положај је "шизофрен", али угодан (кога
брига за шизофренију). ЛДП је власт и “de facto” и “de iure”(нпр. у Београду и многим
општинама). Званично ипак, није у Влади Србије. Међутим, када год власти недостају
гласови у парламенту, ЛДП даје подршку. Јасно је да ЛДП није опозициона странка, већ
је ВЛАСТ. Али, ЛДП, ствара медијску, јавну слику да је опозиција. На речима су
опозиција, а на делу власт. И то код грађана углавном пролази јер се то спинује,
односно, такво лажно стање ствари одговара оним странкама које контролишу медије и
које у Влади јесу. ЛДП је као пола риба пола девојка али не сирена, већ пре као обрнута
сирена, створење са главом и пола тела рибе и ногама девојке. И носе мини сукњу. И
кажу да су НАЈ, НАЈ… Све ово није потребно доказивати јер је постало сасвим јасно
током петнаест месеци овог режима. Једино, што је и лицемерно, поред тога што је
шизофрено.  

И тако, на сајту „Е-новина“ једном од гласила из миљеа ЛДП-a и „Пешчаника“, освану
апел под шифром „хитно“ за помоћ е-новинама. Е...е... Цитирам: „Досадашњи власник
портала повукао се из посла: е-новине остале су у власништву и на управљање
запосленима“ (е баш ми је жао што се они шутирају испод стола са Ђиласом и Шапером –
мада примећујем да е-новине не помињу име тог досадашњег власника њиховог
портала), цитирам даље „Медијска ситуација у Србији у којој неколико људи из
окружења Бориса Тадића имају корпоративну моћ над медијима јер њихове агенције
поседују деведесет одсто целокупног маркетиншког тржишта – довела је е-новине у
позицију у којој је био „Ферал трибјун“ уочи гашења. Без обзира не велику читаност и
регионални утицај, портал е-новине из политичких разлога, одлучено је, не сме да добије
огласе јер су е-новине врло критичне према режиму Бориса Тадића и његовим људима,
свеједно звали се они Драган Ђилас или Срђан Шапер“. Овај напис у е- новинама
помињем као још једну илустрацију и доказ „шизофрености“ и лицемерја ЛДП-a. А
констатација е-новина о медијској ситуацији је тачна. Проблем је у томе што је оснивач и
један од власника е-новина и њихов глодур, Петар Луковић, високи функционер ЛДП-a,
те блиски сарадник Чедомира Јовановића. Господин Луковић, политичар, члан је
Политичког савета ЛДП-a, a вреди набројати и све те политичаре и политичарке, високе
функционере ЛДП (Весна Пешић, Биљана Ковачевић Вучо, Биљана Србљановић,Филип
Давид, Иван Андрић, Иван Торов, Латинка Перовић, Наташа Мићић, Ненад Прокић,
Оливера Јежина, ПЕТАР ЛУКОВИЋ, Рајко Даниловић, Сешка Станојловић, Слободанка
Аст, Соња Бисерко, Србијанка Турајлић, Вера Марковић, Владимир Глигоров, Зоран
Остојић, Александар Гаталица ...). Има ли бољег доказа да је медијска слика таква, како
ДСС тврди већ петнаест месеци, од истих тврдњи које долазе од високог функционера
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ВЛАСТИ и ЛДП, новинара Петра Луковића. То што је Луковићева странка лицемерна и
„шизофрена“, није битно. Да не помињем колико је лицемерно и то што, у оваквој
медијској ситуацији, каквом је описује Луковић (а ДСС се слаже), ЛДП подржава
накарадне и антиевропске измене Закона о информисању.

  

(Аутор је потпредседник Извршног одбора ДСС-а)
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