
Београд: Више стотина људи на протесту „Новинари против фантома“ испред Владе Србије, окупљени носе транспаренте „Вучићева пропагандна машинерија“; Бодрожић: У Србији нема слободе медија и то је коначно приметила и ЕУ
среда, 16 октобар 2019 19:01

Велики број грађана и новинара окупио се испред зграде Владе Србије у Немањиној
улици у Београду, на протесту "Новинари против фантома", у организацији Групе за
слободу медија.

  

Председник Независног удружења новинара Србије (НУНС) Жељко Бодрожић изјавио
је вечерас на протесту „Новинари против фантома“, који је одржан испред Владе Србије,
да је скуп организован као подршка телевизији Н1, која трпи нападе само због тога што
ради професионално.

  

  Председник НУНС-а Жељко Бодрожић поручио је да Србија, ако жели у породицу
европских земаља, мора да ослободи медије.   
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Казао је да су се новинари окупили испред Владе да подрже Н1, али и све оне који се
труде да професионално раде.

  

Он је истакао да у Србији нема слободе медија и да је то коначно приметила и Европска
унија.

  

Истакавши да је узбуњивач који је доставио документа о трговини оружјем рекао да је у
Окружном затвору могао да гледа само телевизије са националним фреквенцијама и да
није ни знао да се неко интересује за њега, Бодрожић је рекао да је са таквим медијима
цела Србије у затвору.
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Новинарка Тамара Спаић од надлежних је затражила одговоре ко су “фантоми који
нападају Н1 и бацају летке по граду и поред зграде Н1”.

  

Позвала је тужилаштво и полицију да се “пробуде из дубоког сна”, и открију ко су
фантоми.

  

Спаић је оценила и да су леци против Н1 инспирисани оним што говори председник
Алексанрар Вучић.

  

“Председниче, није лепо да провоцирате мржњу и да се бахато понашате према
новинарима”, поручила је.

  

Новинар недељника НИН Вук Цвијић такође је рекао да су се новинари окупили испред
Владе због Н1.

  

“Они су све пренели што се таји у овој земљи, не би се чуло ни за хапшење  узбуњивача
(Александра Обрадовића из Крушика)
. Знамо да је 
нашем колеги (Милану Јовановићу из Врчина) запаљена кућа
. Бојим се да се ова власт суочава са аргументима И одлучује се за насиље”, оценио је
Цвијић.

  

Рекао је да се на примеру узбуњивача види шта може солидарност и позвао да показу
градјани солидарност и на сутрашњој трибини “Није филозофски ћутати” на
Филозофском факултету.

  

Новинар БИРН-а Слоба Георгиев оценио је да власт покушава да ликвидира Н1 “са свим
шта се дешава с Телекомом”.

  

“Да није Н1, ми из малих редакција радимо нешто, и ништа се од тог не би знало без Н1”,
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истакао је Георгиев.

  

Додао је да без грађана и подрске грађана, професионални медији не могу да постоје.

  

Испред Владе Србије био је и Симо Спасић, председник удружења убијених и
киднапованих на Косову и Метохији, који је држао фотографије новинара Ранка
Перанића и Ђура Славуја који су 1998. године нестали на Косову.

  

  

Спасић није ништа говорио, али су му окупљени грађани и новинари добацивали.

  

Потпредседник удружења "Герила" Сима Реџеповић показивао је и делио "пасоше" на
којима је писало "Република Н1" и којима се таргерита наша телевизија, али инцидената
није било.
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На скупу је примећено и неколико лидера опозиционих странака, попут Зорана Лутовца
из ДС и Зорана Живковића из Нове странке.

  

Група за слободу медија је, најављујући протест, саопштила да су новинари и други
медијски радници у Србији свакодневно су изложени увредама, притисцима,
омаловажавању, претњама, застрашивању…

  

“У својој смо земљи, а радимо и живимо у непријатељском окружењу. Немамо подршку
ни полиције, ни правосуђа, а понајмање власти. Напротив, одавно је постало јасно да у
Србији нема сигурности за новинаре и друге медијске раднике који часно раде свој
посао", наведено је у саопштењу.

  

Група је истакла и да су намере власти јасне - да угасе све медије који своју уређивачку
политику не подређују политичкој промоцији и пропаганди за потребе Српске напредне
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странке и Александра Вучића.

  

  

  

Скупу присуствује више стотина људи који носе транспаренте „Вучићева пропагандна
машинерија“, уз лого телевизије Пинк и таблоида, „Овај режим не ваља, заробљени су
медији и држава“, као и папире са поруком „Новинари против фантома“.
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Čak i na protestu novinara organizovanom kao podrška novinarima @N1infoBG  nepoznati
ljudi su delili “pasoš N1” i bacali te letke protiv te televizije. 
pic.twitter.com/aPmB85uwVL

  — Vesna Radojević (@Vesna_Radojevic) October 16, 2019   
  

POSLATI SU PROVOKATORI DA DELE PROPAGANDNI MATERIJAL PROTIV TELEVIZIJE
N1!
  
  Stigla su dva provokatora koja dele propagandni materijal protiv televizije N1! #NovinariProtiv
Fantoma #ZaSl
oboduMedija
pic.twitter.com/dOQnpVsPr9

  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) October 16, 2019    

Међу окупљенима је доста новинара, међу којима и Југослав Ћосић, представник
телевизије Н1 којој су пре два дана непознате особе у двориште убациле летке на којима
пише „Република Србија довиђења. Добродошли у Луксембург“. При крају скупа из
аутомобила који је пројурио поред људи који су протестовали бачен је већи број тих
летака.

  

Скуп подршке одржан и у Нишу

  

Скуп подршке новинарима ТВ Н1 одржан је и у Нишу.

  

Више десетина медијских радника, представника невладиног сектора, појединих
странака опозиције и грађана - окупило се у нишком Медија центру, одакле је послата
порука да је сада Н1 мета напада, али сутра мозе било ко.

  

Солидарност са свим медијским радницима, који критички извештавају, најављују да ће
показати у наредном периоду и међу грађанима у јавном простору.

  

 7 / 8

https://twitter.com/N1infoBG?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/aPmB85uwVL
https://twitter.com/Vesna_Radojevic/status/1184506627703087105?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/NovinariProtivFantoma?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/NovinariProtivFantoma?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/ZaSloboduMedija?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/ZaSloboduMedija?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/dOQnpVsPr9
https://twitter.com/DragoslavicM/status/1184505210493984770?ref_src=twsrc%5Etfw


Београд: Више стотина људи на протесту „Новинари против фантома“ испред Владе Србије, окупљени носе транспаренте „Вучићева пропагандна машинерија“; Бодрожић: У Србији нема слободе медија и то је коначно приметила и ЕУ
среда, 16 октобар 2019 19:01

Ако дођу и узму медије, нећемо знати ко је следећи на удару, поручио је Данијел Дашић
из Националне коалиције за децентрализацију.

  

Уредница портала Јужне вести Гордана Бјелетић указује да су новинари и извештачи из
мањих средина у још већем проблему, подсетивши да је напад на медије - напад на
грађане и институције.

  

(Данас)
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