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И до сада се дешавало да се у медијима појављују мапе Србије без Косова и Метохије и
тим случајевима је тада посвећивана велика пажња. Тада су, углавном, домаћи медији
критиковали стране изворе због таквих "испада". Мотиви су били различити, од рекламе
за Калгон о којој је писао Блиц [1] , до Радио-телевизије Србије која се бавила мапом
Европске уније [2]  и ставом Европске комисије о
статусу Косова. Обе вести су из марта прошле године.

  

Ове године, у понедељак, 11. марта, мапа Србије без Косова и Метохије појавила се ни
мање ни више него у другом и трећем Дневнику РТС 1 у вести поводом потписивања
државног споразума Србије са Уједињеним Арапским Емиратима [3]  и Русијом. Док су се
таквим стварима бавиле стране медијске куће и агенције, још би их некако било могуће и
демантовати и тражити исправке. Међутим, како би Јавни сервис европске Србије данас
у том смислу могао сам себе да демантује или коме би могао да се жали. Да није у
питању никакав пропуст, говори чињеница да се слика застава Србије и УАЕ и мапе
Србије без Косова и Метохије појављује у два ударна термина, у истом дану, на истом
месту. На првом програму телевизијске куће са националном фреквенцијом и обавезном
ТВ претплатом.

  

  

Предизборна обећања садашњег председника Републике Србије и партије у којој је био,
мисли се на ову последњу, уродила су плодом управо на питању Косова и Метохије.
Социјални програм им је био доста сличан са супарничком Демократском странком.
Несумњиво је да је специфична разлика између председничких кандидата била управо
по питању Косова и Метохије и да је то негде и пресудило у коначном резултату. На
страну бука о крађи избора коју више нико и не помиње, као што се и све мање помиње
крађа дела државне територије Србије. Поставља се питање шта се то променило у
односу на политику према Косову и Метохији, коју из прикрајка води и Александар
Вучић, а што се тиче економије и даље Млађан Динкић, за кога је Вучић 2006. године
јавно у парламенту припремио затворско одело [4] .

  

Такође, да ли је у питању глад о којој је вицепремијер говорио да ће наступити ако не
уђемо у ЕУ или је у питању неки нови савез са УАЕ, не зна се, тек Србија се први пут
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званично, у јавним гласилима, поводом државног уговора који треба да се озваничи
појавила без Косова и Метохије.

  

  

Неретко, у разговору са представницима политичких партија можете да чујете како смо
доста интелигентан народ и како ћемо ми све „њих“ да преваримо. И ЕУ и САД и Русе и
коначно успоставимо јаку и стабилну државу. Онда с правом можемо да се запитамо
кога то они успевају да преваре. Бирачима баш и не полажу рачуне, а не може се рећи
да то не чине пред политичарима ЕУ и Америке. Наравно, са нашим изабраним вођама
све је могуће, па и то да свашта обећавају да би нас на крају још и убеђивали како за
сваки њихов поступак треба да нађемо разумевање, јер смо им на изборима, у крајњем
случају, то својом вољом и потврдили. Рекао је то председник лично поводом Устава и
Резолуције о Косову [5] . Уколико се противите, одмах вам налепе етикету неке странке.
На жалост или на срећу, у Србији још има људи који нису чланови неке странке, а који
када им кажу да је “следовање чоколаде са двадесет повећано на десет грама“ (Џ.
Орвел), примете да је по среди још једна „велика победа“. 

  

    

[1]
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/311995/Kalgon-Mapa-Srbije-bez-Vojvodine-i-Kosova-je-uradjen
a-u-inostranstvu

      

[2] http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/

      

[3] Дневник РТС1, понедељак, 11. март 2013
  
  У вестима РТС мапа Србије без Косова и Метохије.
  
  краћи клип, Дневник 3:
  
  http://www.youtube.com/watch?v=y00i-tVub2s
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  цео снимак, Дневник 2:
  
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/17/РТС+1/1282862/Дневник.html
  

      

[4]  http://www.youtube.com/watch?v=QVx6rrgJroA

  

[5]  "Ми, по Уставу, не бисмо смели да препознајемо Косово као некакву специфичну
територију изван аутономије, али смо у Резолуцији предвидели, рачунајући да ће нам
грађани то одобрити кроз промене Устава, зато што су наши грађани спремни да се тај
проблем једном коначно реши", објаснио је Николић.
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