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Кандидат за градоначелника листе "Београд одлучује, људи побеђују!" Драган Ђилас
изјавио је данас да од државног секретара Министарства културе и информисања
Александра Гајовића очекује да јавно осуди то што гледаоци телевизија Пинка, Хепи и
Студио Б и читаоци дневних листова Информер, Српски Телеграф и Ало протекла два
месеца нису могли да сазнају ставове и идеје за Београд те листе.

  

  

Реагујући на изјаву Гајовића којом је осудио дискриминацију појединих представника
медија којима синоћ није омогућено да присуствују конференцији за новинаре у
изборном штабу "Београд одлучује, људи побеђују", Ђилас је казао да у потпуности
подржава став Гајовића да је недопустиво ускратити грађанима могућност да се
информишу о догађајима за које влада велико интересовање.

  

"Очекујем да јавно осуди то што гледаоци Пинка, ТВ Хепи и Студија Б, односно читаоци
Информера, Српског Телеграфа и Ало новина нису могли претходна два месеца да
сазнају ставове и идеје за Београд наше листе, нити су могли да  сазнају за лажне
Београђане пријављене за гласање, куповину гласова милионима  евра пребачених из
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републичког буџета или за детаље штетног уговора за спалионицу смећа по коме ће
град следећих 30 година плаћати по 50 милиона евра годишње", казао је Ђилас, а
пренео његов изборни штаб.

  

Ђилас је истакао да без обзира на све што ради садашња власт Београд и цела Србија
за све то ће ускоро сазнати.

  

Удружење новинара Србије саопштило је синоћ да екипама телевизија Пинк, Хепи и
Студио Б, као и новинарима листова Ало, Српски телеграф и Информер није дозвољено
да присуствују конференцији за новинаре у штабу Драгана Ђиласа.

  

УНС је од Ђиласа затражио да свим новинарима омогући извештавање под истим
условима.

  

(Бета)

  

Видети још:

  

Александар Гајовић: Министарство информисања осудило “дискриминацију
представника медија” на конференцији за новинаре листе око Драгана Ђиласа
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