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Уредник Кикиндских новина Жељко Бодрожић каже да је циљ власти да угуши
слободне медије, јер не жели никакву критику и друштво у коме се води дијалог, а то,
нагласио је, води у једно дубоко подељено, затровано друштво. Гост Н1 каже и да, ако
се настави тренд одласка људи из земље, постаћемо "очерупана" држава.

  

"Власт врши притисак на слободне медије како би 'очистила простор' и како би
контролисала све медије у Србији. Остало је јако мало слободних медија, јако мало
новинара који желе да ризикују и часно и поштено раде свој посао", казао је Бодрожић у
Новом дану .

  

  

Власт је, додаје, научила на "грешкама" оних пре њих, који су пуштали да се медији
развијају.

  

"Било је и тада муљања, али је могло да се ради. Сада смо дошли до тога да ако хоћете
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да поштено радите свој посао, ви не можете од тога да живите...Ми више не уживамо у
свом послу, он је и у идеалном друштву стресан, али има и много лепих страна. Код нас
су се те лепе стране изгубиле", казао је Бодрожић.

  

Наглашава да је велики проблем у слободним медијима, посебно на локалу, да се дође
до оглашивача.

  

"Ми смо до пре неколико година имали 30, 40 одсто новина са огласима и реклама, што је
нека оптимална цифра која вам обећава да можете да опстанете. Данас је то мали број
људи, храбрих људи. Оно што је лоше је што су вам врата јавних предузећа затворена, а
они који би желели да се оглашавају код вас, једноставно не желе да себи давуку беду
на врат", рекао је гост Н1.

  

Провлачење неистомишљеника кроз "медијско блато"

  

Он наводи пример нишких Јужних вести, које је пореска инспекција месецима
проверавала, а чак је била и у фирмама које су се оглашавале у Јужним вестима. Или
дешавања кроз која ових дана пролази Сергеј Трифуновић и његова фондација
"Подржи живот".

  

"Свако ко жели да каже истину прође кроз 'топлог зеца', провлаче га кроз медије.
Кикиндске су рецимо, континуирано на тапету последњих година у режимским медијима,
свако мало се о нама пишу текстови", каже Бодрожић.

  

Према његовим речима, грађанин када види како пролази онај ко се успротивио овој
власти, не жели више да прича гласно о томе, све се претвори у неки шапат.

  

  

Кикиндске су у најновијем броју писале о томе како је пропало Комунално предузеће у
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том граду.

  

"На жалост, о томе не би читали да нема Кикиндских. Тако је у свим локалним срединама
у Србији, немате алтернативу...Људи унапред знају шта им је чинити како не би угрозили
своју егзистенцију. У многим градовима су они који желе да чују и другу страну
ослоњени само на друштвене мреже", рекао је гост Н1.

  

Како је додао, све је сада везано за државу.

  

"Држава је и у добрим односима са страним компанијама, јер немамо више наших, и више
немате тог независног миљеа и јавности који ће слободно говорити о проблемима",
оценио је.

  

Власт мора да се уразуми

  

Према његовим речима, долазимо до тренутка када морамо да "преклињемо власт да се
уразуми".

  

"То како Александар Вучић и екипа воде државу унутра, то прави једно дубоко
затровано друштво, које и сада има фрустрације из прошлих времена, а ова власт нас је
потпуно поделила. То што ова једна половина ћути и апстинира, не значи да је подршка
власти толико огромна. То води једном великом конфликту у којем нема победника",
казао је уредник "Кикиндских".

  

Ове новине су недавно прославиле 20. година постојања. За то време изашло је више од
хиљаду бројева. Преживљавале су бројне притиске у протекле две деценије. Сада
опстају захваљујући пре свега подршци колега које су пролетос покренуле кампању
"Браним Кикиндске - за наредних хиљаду бројева".

  

( Н1 )
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