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Чланови Програмског савета РТВ Милош Катић, Александра Ђурић Боснић и Срђан
Арсенијевић сматрају да је скандалозан начин на који је та медијска кућа известила о
протесту студената у кампусу новосадског Универзитета, јер се у свом извештају, који је
објављен на интернет сајту позвала на медиј који је међу рекордерима у кршењу кодекса
новинара.

  

  

Како наводе, у преношењу информација из овог таблоидног медија, РТВ је уједно пренео
и више неистина, нетачних информација и лажних навода, што је у потпуној супротности
са улогом коју је држава Србија законима поверила јавним медијским сервисима.

  

"Кључна улога јавних сервиса је да пруже тачне и поуздане информације о догађајима у
друштву како би грађани имали ослонац у доношењу одлука које су важне за њихове
животе и друштво у којем живе, а не да својом уређивачком политиком стају у одбрану
власти или једне политике. Преношење лажних вести је непрофесионално, а у ситуацији
када су три млада студента претучена због свог активизма или политичког мишљења,
јасно је и да је РТВ тенденциозно пренела поменуту вест на свом порталу, без провере
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извора и тачности информација које се у том тексту налазе, да би се додворила елити
која је тренутно на власти. Тиме је прекршила законе ове земље, Закон о јавним
медијским сервисима, Кодекс новинара и што је најгоре од свега, стала раме уз раме са
свим оним медијима који већ годинама у Србији креирају атмосферу линча према
неистомишљеницима актуелне власти", наводе чланови Програмског савета.

  

Додали су да је руководство Радио-телевизије Војводине још једном показало да не
брине о јавном интересу и грађанима који финансирају ту медијску кућу, већ да
добровољно и, за сада без последица, ради у интересу једне политичке партије.

  

"То како је РТВ информисала грађане о протесту против пребијања студената у Новом
Саду, представља искривљену слику стварности и тужну истину да је медијска етика за
војвођански Јавни сервис - одавно мртва", пише у саопштењу.
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