
Акција "Времена" - "Зауставите насиље над новинарима" у петак у 10 сати испред Тужилаштва
четвртак, 18 април 2019 20:36

Редакција недељника Време најавила за петак у 10 сати испред Тужилаштва за
високотехнолошки криминал, у Катанићевој 15, акцију под називом "Зауставите насиље
над новинарима", уз позив колегама да им се придруже.

  

После вишегодишњег трпљења претњи, увреда, застрашивања и притисака који
најчешће долазе са друштвених мрежа и пролазе без икакве реакције полиције и
тужилаштва, долазимо лично да подсетимо Тужилаштво за високотехнолошки криминал
да новинари постоје, навели су из "Времена".

  

"У дану када су Репортери без граница објавили да је Србија пала за 14 места по
њиховом индексу слободе медија, на Твитеру се појавио "филм" чија је намера да
застраши и ућутка нашег сарадника и колегу Слободана Георгијева. Редакција
"Времена" се пре мање од недељу дана огласила због напада на нашу колегиницу
Тамару Скроззу, који долазе из самог врха државе. У јануару се појавио волшебни
портал "Истрага" на ком је једна од првих мета говора мржње била породица наше
колегинице Јоване Глигоријевић. У новембру прошле године, наш лист је жигосала
"Илустрована политика" јер смо се нашли на њиховој насловној страни са насловом "Пси
су пуштени".
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  Председник Србије не пропушта прилику да нас помене као "Мишковићеве" или"Ђиласове новине". Више нећемо писати саопштења. Више нећемо апеловати иупозоравати. Више нећемо молити да се пронађу они који нам прете и каче мете на чело.Долазимо лично да кажемо надлежнима да су они задужени да спрече оно што нам седогађа. Долазимо у своје и име свих других независних и слободних медија да кажемо:Ако нам се нешто деси, ви ћете бити одговорни", наведено је у саопштењу редакције.  Редакција "Времена" позива све колеге и грађане да им се сутра придруже у овој акцији.  (Н1)  
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