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„Станија и Сораја са пијаним Шешељем на повратку из ноћног провода!“ Или: „Мими Оро
виђена да излази из седишта СРС у касне јутарње сате!“ Или: „Тројка, али не црна:
Станија, Шешељ и Сораја, лумповали на сплавовима, до касних јутарњих сати!“

  

Замислите, али напомињем, само замислите, овакве наслове! Јесу ли вам привукли
пажњу? Јесте ли зато одмах решили да кликнете и сазнате шта раде и како су наше
најпознатије старлете? Или сте можда хтели да видите шта ради Војислав Шешељ са
њима?! Или вас је можда занимао само Војислав Шешељ?

  

Уз дужно извињење свим поменутим девојкама, објаснићу зашто сам их поменуо, и у ком
контексту.

  

Сведоци смо да се господин Војислав Шешељ, професор правних наука и председник
једне од политичких странака у Србији, пре пар недеља вратио из Хага, где је провео у
притвору 12 година. Не постоји особа (без обзира на пол, старост, занимање, или
политичко опредељење) у Србији која не зна за ту ноторну чињеницу! Не постоји особа у
Србији, која не би желела да чује како је Војиславу Шешељу било у Хагу, ако ништа
друго, а оно, шта је јео, где је спавао, са ким се дружио, итд...

  

Једноставно, истинита је чињеница да у овом тренутку, постоји огромно медијско
интересовање за Војилава Шешеља, као особу, односно за ту врсту информација, које се
тичу њега и његове судбине. Има ли ишта логичније, него да се велике телевизије са
националном фрекфенцијом у Србији, отимају за таквог госта, који гарантује велику
гледаност, а самим тим и добро продато рекламно време! Наравно да има! Али зашто
онда није тако? Можда зато што се рекламним временом и медијима у овој земљи
управља из неког „неформалног центра моћи“! Али ко је то данас у Србији, питам вас ја!
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Интересантно је да данашња власт у Србији више не напада никога за незаконити и
противуставни утицај на медије, као онда када су биле у опозицији, или у првим
месецима доласка на власт! Више ни ова лица, горе поменута нису на насловницама
ниједног таблоида. Све је НЕКАКО легло! Више горе поменута лица не гостују ни на
једном телевизијском медију! Више не пишу колумне за новине! Али зато, и кад су се
задњи пут огласили, а има томе годиница и више, рекоше: „Како је добар овај наш
премијер! Како је само способан! Како све зна!“ И након тога, падоше у слатки, снени,
профитабилни заборав!

  

  

А онда, скорије, као сама звезда падалица, у тренутку, када се са небеских висина,
стропоштава на родну планету, и још при том буде баксуз, да падне баш у Србију, бљесну
и Оља Бећковић, са својим ексклузивном експлицитном изјавом, како тренутно изгледа
контрола медија у Србији, и то на њеном личном примеру! Да не препричавам, гледајте
сами:
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http://fakti.org/serbian-point/olja-beckovic-o-svojim-razilazenjima-sa-vrhom-b92-i-vucicem

  

Пре тога је заувек из медија, односно са Б92, нестао веома популарни водитељски пар
Дарка Митровића и Марка Степановића, и њихова емисија „Ментално разгибавање“.
Незванично кажу да је све то због неког развода и неке свадбе за викенд. Интересантно
је да се и у изјави Оље Бећковић помиње нека свадба! Па зар свадба у Срба није увек
добар разлог за весеље! И јесте! Али не свих изгледа!

  

Уједно, мени лично се чини готово фантастичним да одједном, и без икаквих најава буде
прекинуто и снимање врло гледаног серијала „Надреална телевизија“, са својим више
него духовитим освртом на нашу данашњицу и скорију историју. Изгледа да се и тај
серијал окончао једном више него успелом имитацијом Мићка Љубичића, који је за време
„диктатуре Милошевића“ направио и изградио каријеру, баш на имитацијама самог
Милошевића!

  

  

Али шта очекивати од медија у земљи у којој је један допис из Хашког тужилаштва
утицао на потпуну промену сценарија у домаћем ТВ серијалу „Мој рођак са села“, уз
последично избацивање једне епизоде! Погађате: ради се о српском монаху-бившем
НАТО немачком пилоту! А то је била серија на „нашем јавном сервису“! Можете ли
мислити како је на телевизијама у приватном власништву, а да не помињемо тек страно
власништво!
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Да не измишљам, и да све ово није само мој лични став, већ и доказана чињеница,
можемо закључити и на основу медијске помпе, која влада у околним земљама региона,
по питању интересовања за гостовања и интервјуе господина Војислава Шешеља!
Чињеница је да су се за сада у самој Србији његово гостовања и изјаве свели само на
поједине „храбре“ локалне телевизије у Србији, као што су оне из Шапца, Зрењанина,
Новог Сада, као и једне албанске ТВ са Косова-Клан ТВ! И светски моћни „Ројтерс“ је
сматрао за сходно да направи интервју са овим човеком!

  

На крају, као доказ, да нешто са нашим националним телевизијама није „дебело“ уреду,
може послужити чињеница да је држављанин Републике Србије, Војислав Шешељ дао
интервју Федералној ТВ из Босне и Херцеговине (национална фрекфенција), Осјечкој
телевизији из Хрватске, Српској РТВ – националној телевизији Републике Српске
(национална фрекфенција), као и македонској телевизији Алсат-М (национална
фрекфенција)! Изгледа, а то ће бити тешко одбрањиво, да су националне телевизије
околних земаља, као и њихове велике регионалне телевизије, више заинтересоване за
гостовање Војислава Шешеља од националних телевизија у Србији! Срамота!

  

И на крају, да објасним сам наслов и поднаслов овог текста:

  

Верујте, има много тога заједничког између Шешеља, Сораје и Станије, много више него
што вам на први поглед чини! Наравно, Хашки трибунал и Велики брат су у старту сличне
институције: а основно је то, да обе могу да мењају правила и током свог рада, тако да
збуњују своје „заточенике“, својим измењивим и неухавтљивим правилом, да нема
никаквих правила, сем оних која одговарају њима! Али није то оно о чему желим да вам
причам, већ нешто друго!
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Станија и Сораја су девојке, које су постале шире медијски познате у Србији тек након
њиховог учешћа у домаћим ријалити емисијама (Велики брат, Фарма, Сувивор итд.).
Пријавом за учешће у овом типу емисија (што су обе поменуте девојке чиниле), ви
пристајете да будете у једној врсти добровољног притвора, и то у трајању до око 100
дана, што и није тако мало. Без обзира што је основни мотив пријављивања за ову врсту
емисија новац и медијска слава, и што се у току саме емисије борите против осталих
учесника, свим могућим средствима, као што су: лагање, додворавање, претварање,
псовање, свађање, свлачење, јавно вођење љубави,  итд. Другим речима, све оно што
ниједан просечно васпитан и образован грађанин Србије не би чинио никада и никако на
јавном месту, а богами ни у својој кући!

  

Наравно, након учешћа у тим емисијама, ове две девојке нису успеле да узму новац, али
су постале „миљенице“ медија, и самим тим заслужиле да се вести о њима преносе
широм националних телевизија (па и јавног сервиса самог!). Да вас подсетим, оне су
биле чести гости, и још увек су, наших националних телевизија, иако никога превише
(сем њихових познаника и родбине) није занимало шта ове девојке мисле и раде. Оне су
од стране неких националних телевизија у Србији, наметане као тема, јер су тиме дизали
гледаност ријалити шоу, у коме се продаје рекламно време! Значи оне су новац! А
признаћете, тешко бисте могли наћи неку заиста популарну јавну личност (глумца,
спортисту на пример) ко би пристао да се нон-стоп „вуцара“ по некој телевизији, и да
практично осветли потпуно свој приватни живот, зарад рекламе једног ријалитија!
Уствари, пристао би, али тек за врло високе своте новца, док неке доскора анонимне
особе (девојек), нису у ситуацији да постављају услове, и то раде потпуно бесплатно!
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  Војислав Шешељ се, исто тако добровољно пријавио (предао) у Хашки притвор, одаклесу такође постојала редовна телевизијска укључења, али знатно ређа од оног у којимасу гостовале Станија и Сораја! Такође, и Шешељ је повремено покушавао уз досетке, исочне речи, а много чешће уз несумњиву интелигенцију и познавање права, да покажејавности ко је главни у Хашком суду, и да га победи! За разлику од Станије и Сораје, онсе својим добровољним одласком у Хаг, није борио за новац, већ је испунио законскуобавезу Републике Србије, коју је она потписала са Хагом!  

  У исто време, он је се свим својим снагама борио да докаже да не постоји никаквањегова кривица, за коју је оптужен, али ни кривица саме Републике Србије! Та његоваборба је трајала врло дуго, скоро 12 година! Без иједног одласка кући. До овог задњег,изласка, победничког, како он каже! Та његова борба и живот у четири зида, у такодугом временском периоду, су му битно нарушили здравље! Али све то, за разлику одСтаније и Сораје, није било довољно да заслужи појављивање, и на некој од нашихтелевизија са националном фрекфенцијом!  Због свега тога, насловом и поднасловом, сам хтео да укажем господину ВојиславуШешељу, на једини прави пут, којим треба да се упути у данашњој Србији, ако жели дабуде гост великих националних телевизија! Мора да се више дружи са Станијом иСорајом, јер оне знају како се то ради! Требало би да их узме за саветнике за медије!Верујем да би оне својим искуством и оваквим ангажманом, могле битно да помогнуРепублици Србији, на развоју и унапређењу медијских слобода, као и њихову даљудемократизацију! Остале су нам само још оне, као нада, за боље сутра Србије! Станија,Сораја, помагајте!  У то име вас све поздрављам, а нарочито њих две (Станију и Сорају) и њега (ВојиславаШешеља), уз наду, да ће бар неко ко све ово прочита, осетити олакшање, да нијепотпуно сам, и да још увек има оних, који као и он, чине тај напор – да мисле својомглавом!  П.С. нисам ни члан ни симпатизер ниједне странке, па ни срс-а, како сада, тако ни ондакада су уз војислава шешеља, оптуженог за злочине његових паравојних јединица, тустранку, водили и његова десна и лева рука: александар вучић и томислав николић,садашњи парапредседник и парапремијер!  Литература:  http://www.kurir.rs/afera-dikiliks-kako-je-gradanin-dilas-postao-ditler-clanak-620889  http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/bez_razgibavanja_zbog_  sale_o_vucicu.55.html?news_id=273634  http://www.blic.rs/Zabava/Vesti/402504/Nele-Karajlic-Tasovac- glumio-  politicara-i-stvarno-postao--ministar  http://www.pravda.rs/2014/11/27/seselj-se-ukljucio-u-direktan-program-  hrvatske-televizije-morate-da-se-povucete-iz-krajine/  http://www.avaz.ba/clanak/149872/seselj-za-ftv-pustili-su-me-  iz-haga-jer-sam-im-dosadio  http://www.vesti.rs/Politika/TV-Rusija-Seselj-se-vratio-nepokoren.html  http://www.kurir.rs/stars/muvanje-nejmar-po-soraju-poslao-privatni-  avion-clanak-1600902
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