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Igrokaz

Na javnoj televiziji nije bilo sučeljavanja. Bio je to igrokaz u funkciji stare (nove?) predsjednice.
Pitanja glede opstojnosti budućnosti Lijepe naše, po mišljenju javne televizije, nisu od interesa
građana. Zapravo igrokaza ne bi ni bilo da dvije komercijalne televizije nisu pokrenule pitanje
sučeljavanja. Predsjednica KGK nije smjela pristati na sučeljavanje na RTL-u i NOVOJ TV jer
nije bilo moguće kontrolirati procese. Kako je rejting Predsjednice, prema rezultatima anketa,
kopnio tako je KGK morala prihvatiti „sučeljavanje“, naravno, na politički suradničkoj javnoj
televiziji

Nepripremljena javnaÂ televizija, što su pokazali tehnički „gafovi“, koncipirala je igrokaz na
principu „propitkivanja“ a ne sučeljavanja. Pitanja su koncipirana kako bi se pokazalo da je KGK
nacionalno orijentirana jer je u vrijeme mandata bila diljem Lijepe naše. Nije nikad obrazložila
koje i kakve je rezultate ostvarila temeljem svoih „turističkih tura“. Zabrinjavalo me je kako je u
tim prigodama govorila kako je informirana o problemima o kojima nije imala saznanja. Pozivala
je Vladu da riješi uočene probleme. Vlada je ignorirala izjave Predsjednice i nastavila po
starom.

Glede organizacije rasporeda kandidata javna ih je televizija „porihtala“ kao da su na jutarnjoj
prozivci. Tako se je svjesno onemogućio vizualni i svaki drugi kontakt među kandidatima. Oni
se međusobno nisu smjeli čuti i to je učinkovito postignuto. Trebalo je umjesto snage argumenta
pojedinih predsjedničkih kandidata osigurati „komornu priču“. Režija igrokaza smjestila je
novinare nasuprot kandidata vladajućih stranaka – HDZ-a i SDP-a. Taj raspored je trebao
osigurati drugi krug Kolindi Grabar Kitarović i Zoranu Milanoviću. Treći, Miroslav Škoro,
smješten je u kut kako bi bio prisutan ali ga zapravo nije smjelo biti.

Na početku sučeljavanja je kazano kako nema replika. Nije mi jasno kako je moguće
organizirati sučeljavanje bez replika. Umjesto da se odredi jedna ili dvije teme, koje bi Â
prethodno građani putem ankete predložiliÂ i to samo Â zato što javna televizija ima smisla ako
je servis građanima, dobili smo desetak pitanja na koja suvislo nije moguće odgovoriti u jednoj
minuti. Javna televizija je bez posebnih financijskih troškova osigurala hrvatskim građanima
samo i jedino „Reality show“ kako bi građani, u ime demokracije, potratili dva i pol sata. U tome
je uspjela.
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Već je najavila, kao demokratski(!), drugi krug sučeljavanja. Pravu predstavu ćemo gledati u
nedjelju kada će se analizirati, ovako i onako, što je koji kandidat rekao, učinio ili nije rekao i nije
učinio. Predstava će u nedjelju dulje trajati od predstavljanja kandidata. Â Pri tome, pojedinačno
predstavljanje kandidata na Â javnoj televiziji Â je organizirano u jutarnjem terminu kada se
građani spremaju na posao. Sjajno. Javna nas je televizija granatirala brojkom kako je velik broj
građana pratio „sučeljavanje“. Bilo bi dobro da nas informira koliko je građana pratilo
pojedinačna predstavljanja kandidata. Pri tome, valja zapamtiti kako su svi kandidati imali
jednaka pitanja. Tako je „uniforma“ zavladala javnim prostorom.

Treba kazati kako je bilo potrebno i moguće da se cjelokupni četvrti program posveti
predsjedničkim izborima kako bi kandidati mogli kazati hrvatskim građanima što misle učiniti, s
jedne strane, i, s druge strane, iznijeti svoje stavove glede pitanja koja su od presudnog značaja
za budućnost Lijepe naše.

Cilj javne televizije je postignut. Građani su izgubili iluziju da bi se bilo što moglo promijeniti, u
što nas političari stalno uvjeravaju, i Â vjerojatno neće izaći na izbore. Tako je javna televizija
osigurala prolazak gospođe Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića. Postavlja se i vrlo
interesantno pitanje, kako će javna televizija u drugom krugu pomoći jednom od kandidata.
Većina smatra kako gospodin Zoran Milanović nema šanse u drugom krugu. Međutim,
nezadovoljni građani bi mogli kazniti podcjenjivanje hrvatskih građana.

Na kraju valja kazati kako se je i kardinal Josip Bozanić uključio u cijelu priču. Umjesto da
govori o kriterijima, ako uopće želi nešto kazati, s oltara nam je „okruglo i na čošak“ podržao
aktualnu predsjednicu. Na žalost, zaboravio je na svoju sjajnu izjavu o „grijehu struktura“. Ipak
smo mi svi samo ljudi.
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