
Постоји ли у Србији људско и демократско право да се чује и друга страна?

Пише: Бошко Обрадовић
понедељак, 18 септембар 2017 11:39

  

Протест Двери и Здраве Србије испред ТВ ПИНК, Владе Србије, Председништва и
РТС био је, између осталог, значајан и по томе што је у потпуности оголио медијску
и политичку сцену Србије и показао како функционише систем власти и медијски
мрак под којим живимо.

  Ево неколико основних закључака:  

1.   Готово сви медији у Србији пренели су исфабриковану вест са ТВ ПИНК о пребијању
новинарки  и ова измишљена и монтирана вест ТВ ПИНК скоро свима је била једина
информација са протеста.

  

2.   Ретко ко из медија се позвао на извештавање свог новинара са терена, иако је
већина медијских редакција имала своје извештаче са сва четири места протеста, који је
- без икаквих инцидената - трајао укупно шест сати. 

  

3.   Готово нико из медија који су пренели наметнуту вест са ТВ ПИНК није позвао никога
из Двери као организатора протеста да чује и другу страну.

  

4.   Не само да је ТВ ПИНК направио ванредну емисију посвећену искључиво нападу на
Двери под називом „Звери из Двериˮ, која је уживо трајала више од пет сати, већ су се у
медијску хистерију против Двери укључиле апсолутно све снаге владајућег режима.
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  5.   Из извештавања медија се уопште не види шта је била тема нашег протесног скупа,ко је све говорио, какви су захтеви изнети и да на протесту - који је на четири локације иуз протестну шетњу централним београдским улицама трајао пуних шест сати - нијезабележен нити један инцидент.   За Двери и Здраву Србију, два народна посланика, од којих је један и председникпарламентарне странке опозиције и једног председника општине у Србији, Дневник 2РТС је био затворен, али је зато у том термину уживо гостовао један од главнихпромотера идеологије хомосексуализма у Србији, Горан Милетић.  Све ово згодно дође да се медијски сакрије режимски улазак у власт са ратнимзлочинцима на КиМ, лажна вест да је Путин подржао Српску листу и сарадњу сашиптарским терористима,  организација већ друге геј параде у Београду ове године,истина о ономе што су на протесту причали раднички лидери из Врања, Ниша,Аранђеловца и Београда, ојађени у пљачкашким приватизација за које још увек нико нијеодговарао.  Шта је заправо највише заболело владајући режим? Једина опозициона политичка снагакоја се усудила да изађе на улице, јавно позове народ да крене у све масовније протестепротив власти и изнесе истину о Вучићевој политици и стању у држави – јесте Српскипокрет Двери, са својим партнерима Здравом Србијом, Удруженим синдикатима Србије„Слогаˮ, Удружењем синдиката пензионисаних војних лица Србије и Народним покретом„Отаџбинаˮ са Косова и Метохије. Заболело их је и то што су подршку протесту испредТВ ПИНК и петицији за забрану ријалити програма у Србији дали и председници Војног иПолицијског синдиката Србије.  Шта им је још толико засметало да су морали да покрену целу медијску машинеријувласти?  ПРВО, одбрана ТВ ПИНК је питање одбране власти. Пад ПИНК-ове ружичастестварности и пропаганде означио би и пад СНС са власти.  ДРУГО, покушавају да на овај начин водеће представнике опозиције и најјачускупштинску опозицију етикетирају као насилнике и фашисте како би зауставилинесумњиви раст нашег рејтинга међу опозиционим бирачима.

  ТРЕЋЕ, уплашили су се стварања новог опозиционог савеза у који би ушле политичкестранке, групе грађана, синдикати, радници, војни ветерани, пензионери и сељаци.   ЧЕТВРТО, веома им је важно да у повоју убију сваку идеју већих демонстрација противвласти које несумњиво следе ове вреле јесени пред градске изборе у Београду, гдевласт не може лако да победи или покраде изборе.  ПЕТО, они који су симбол политичког и сваког другог насиља покушавају да оптужбе занасиље пребаце на оне који са тим доказано никада нису имали никакве везе и скину сасебе одговорност за бројне случајеве насиља широм Србије.   Имамо доказане случајеве насиља од стране представника СНС у Београду, Суботици иКостолцу, Србијом харају криминалне екипе СНС које пребијају опозиционаре на свимлокалним изборима у Србији, за шта нико до сада није одговорао, а једно измишљенонасиље Двери предмет је читаве медијске помпе против нас.  Из свега наведеног могу само да закључим да је опозициони протест Двери и ЗдравеСрбије више него успео и да га треба поновити. То је очито оно чега се једино плаши овакукавичка власт: политичке храбрости да им се супротставимо. То је пелцер успеха и мисмо кренули тим путем у стварање једног широког народног опозиционог и патриотскогсавеза. Реакција власти нас уверава да смо на добром путу.  Аутор је народни посланик и председник Српског покрета Двери
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