
Група "За слободу медија": Неосноване оцене Ане Брнабић о новинарству и медијима
среда, 11 октобар 2017 15:52

Група "За слободу медија", која окупља медије, медијска удружења, организације
цивилног друштва, новинаре и новинарке, грађане и грађанке, саопштила је да сматра
неоснованим и паушалним оцене премијерке Ане Брнабић о новинарству и медијима
Србије.

  

  

Група због тога позива премијерку на јавни дијалог о овој проблематици, суштински
значајној за остваривање јавног интереса у медијској сфери.

  

После обраћања премијерке у Европском парламенту, Група истиче да је нужан
разговор о темама истраживачког и непристрасног новинарства, финансијским
притисцима на независне медије, питању новина "Врањских" и других локалних медија,
као и слободи говора и праву медија да слободно и одговорно, без притисака и
државног уплитања, раде свој посао у интересу јавности.
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Имајући у виду да је сама Ана Брнабић рекла да жели да о свему томе разговара и да
види "да ли ту заиста има нечега", оцењујемо да би наш јавни састанак с њом допринео
бољем међусобном разумевању и позитивно утицао, како на начин информисања
грађана и грађанки, тако и на испуњавање обавеза које је Србија преузела уласком у
процес европских интеграција.

  

"Позивамо премијерку да учини све како би овакав јавни дијалог био што хитније одржан
и молимо је да нам на нашу молбу одговори у следећих 10 дана", наводи се у саопштењу.

  

Недим Сејдиновић: Изјаве Брнабић о медијима цинизам и игноранција

  

Председник Независног друштва новинара Војводине (НДНВ) Недим Сејдиновић изјавио
је данас да председница Владе Србије Ана Брнабић својим изјавама о медијској сцени на
најбољи начин презентује "цинизам и игноранцију".Сејдиновић је за Бету оценио да су
управо тај "цинизам и игноранција" Брнабић највероватније биле препоруке за "место
премијерке у једном ауторитарном систему".

  

Брнабић је јуче у Европском парламенту у Бриселу изјавила да не сматра да у Србији
нема истраживачког новинарства, али да "нема објективног новинарства, јер је јако мало
објективних новинара".

  

"Њене изјаве су пре свега злонамерне и показују потпуно незнање како би медији
требало да функционису у демократској земљи и која би требало да буде њихова улога,
а она износи и неке тврдње које су проверљиво нетачне", казао је Сејдиновић.

  

Према његовом мишљењу, тврдње које је изнела Брнабић указују да Влада Србије нема
намеру да обезбеди елементарне услове за медијске слободе.

  

"Осим тога, те изјаве показују и да се Србија, без обзира на отворена поглавља у
преговорима са ЕУ, у смислу демократизације и владавине права, много брже
приближава Ердогановој Турској него ЕУ", додао је Сејдиновић.
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(Бета)
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