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Живимо у времену све изразитије и отвореније доминације идеологије људских права.
Она се највише оличава  у манифестацијама (некој врсти  терора) политичке
коректности и све чешће и учесталије добија карикатуралне обрисе и изразе. Ова
идеологија је посебно везана за деловање у медијској сфери када се у име одбране
људских права и слободе мишљења може и најординарнија политичка и деолошка
пропаганда проглашавати за врхунац објективности и тзв. независности у медијском
извештавању. Највећи проблем људско правашких организација, „слободних“  медија и
истакнутих бораца и боркиња у овој области ,што су они  веома склони да бранећи
њихов у суштини једнострани и идеолошки профилисан приступ и схватање одбране
људских права делују као секташки опредељени идеолози. И то без спремности и воље
да сагледавају друштвене и политичке проблеме изван већ јасно и беспоговорно
утврђене идеолошке и политичке матрице. Њихова тзв. објективност и независност
прераста на тај начин у идеолошку искључивост прожету хипокризијом и лицемерством
јер то је логична и очекивана последица везаности за заступање дуплих стандарда у
одбрани људских права. Само они који су у фокусу њиховог политичког  и идеолошког
забрана могу бити предмет испољавања и одбране бриге за одбрану и заступање
идеологије људских права. 
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    Његово хапшење само је израз све бруталнијег начина владавине напредњачког режимакоји је толико пута доказао да нема елементарно поштовање за одбрану основних људских права на слободу мишљења и критичко мишљење. Овим поводом није сеогласила ниједна људско - правашка организација и тиме су  само показали да је њихова„заштита“ људских права резервисана само за оне који деле њихове идеолошке иполитичке ставове    Примера има много, а ових дана сведоци смо како наши тзв. објективни и независнимедији нису спремни да објаве ниједну вест подршке у заштити људских права новинараДејана П. Златановића, уредника Портала Србин-Инфо.За њих као да не постојичињеница да је он ухапшен без обзира што својим деловањем на скупу посвећеномодбрани Косова и Метохије није никога угрозио нити је починио неко кривично дело.Његово хапшење само је израз све бруталнијег начина владавине напредњачког режимакоји је толико пута доказао да нема елементарно поштовање за одбрану основних људских права на слободу мишљења и критичко мишљење. Овим поводом није сеогласила ниједна људско - правашка организација и тиме су  само показали да је њихова„заштита“ људских права резервисана само за оне који деле њихове идеолошке иполитичке ставове. Тзв. независни и слободни медији (Н1, ТВ НОВА, Данас, лист Нова,НИН. Време Нови Магазин) здушно су и без икаквих отклона преузели начинизвештавања и следили основне квалификације које су пласиране од стране режимскихмедија о карактеру и току скупа посвећеног одбрани Косова и Метохије. А главнањихова оцена је била да се радило окупљану ултра десничара и њиховом покушају даизазову инциденте и  насиље на улицама Београда, о покушају државног удара иугрожавању живота Председника Републике. Преузимањем оваквог режимскогнаратива тзв. независни медији су само створили простор да се не определе онеопходности заштите људских права Дејана П. Златановића, без обзира што непропуштају ниједну прилику да се заклињу у своје либерално идеолошко опредељење иприврженост одбрани људских права. Али зато нису пропустили прилику да у неколиконаврата пропрате деловање тзв. грађанских активиста у њиховом деконтаминаторскомпоходу на мурал у парку на Славији штитећи тако децу од погубног утицаја натписа КАД СЕ ВОЈСКА НА КОСОВО ВРАТИ.  

    Овај пример отвореног  прећуткивања кршења људских права Дејана П. Златановићасамо су још један доказ да принцип заштите и одбране  људских права има смисла самоако се  примењује универзално а не селективно како то данас и не само у овој прилицичине наше људско -правашке организације и тзв. независни и објективни медији    Није се огласило и Независно Удружење Новинара Србије јер очигледно да и оно делистав медија који су под апсолутном контролом напредњачког режима и А. Вучића како сена том скупу посвећеном пре свега одбрани Косова и Метохије одиграо покушајдржавног удара и да његови учесници коју су те ноћи били ухапшени добили оно што сутражили и заслужили. Не каже се случајно да је ћутање знак одобравања исаучесништва. Да се радило о селективној примени полицијске силе и овлашћења говории пример професора међународног права Дејана Мировића, иначе званичногорганизатора овог окупљања, који је након хапшења у свом медијском обраћањупоновио исте рећи изговорене од стране новинара Дејана П. Златановића. Он због свогхраброг и доследног заступања права на слободу мишљења није приведен нити јепокренут кривични поступак не само против њега него ни против  многих људи који суучинили исто што и професор Дејан Мировић. Овај пример очитог селективног ициљаног приступа само говори у прилог тврдњи  да се радило о злоупотребиполицијских овлашћења и потреби напредњачког режима и А. Вучића да покажуодлучност у одбрани свог опстанка на власти и жигошу учеснике овог протестног скупапротив катастрофалних последица вођења косовске политике  као десничарског олошакоји је једино спреман да изазива насиље, покуша да изведе државни удар и угрозиживот  Председника Републике.
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  Овај пример отвореног  прећуткивања кршења људских права Дејана П. Златановићасамо су још један доказ да принцип заштите и одбране  људских права има смисла самоако се  примењује универзално а не селективно како то данас и не само у овој прилицичине наше људско -правашке организације и тзв. независни и објективни медији.  
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