
Драгана Пејовић: Не очекујем много од скупштинске расправе о КиМ - процес у Бриселу је под велом тајне, а ту је и Вучићева изјава "да ћемо на крају имати независно Косово без икаквих уступака"
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 Регулатива може да одреди смернице, али не може да утиче на нешто што се зове
лични интергритет новинара, рекла је Драгана Пејовић, председница Извршног одбора
Удружења новинара Србије (УНС) коментаришући писање медија о троструком убиству у
Новом Саду. Поводом расправе у парламенту о Косову, Пејовић каже да не очекује
много.

  

  У Новом Саду, су у петак, у породичној кући, пронађена три беживотна тела - две жене
и једног мушкарца, а полиција је саопштила да је реч о троструком убиству. Реч је о
брачном пару и њиховој ћерки, а полиција сумња да је убиство починио зет, односно муж
млађе убијене жене. Трага се за убицом.   

Пејовић је у Новом дану, на питање о томе како види извештавање медија о овој теми,
казала да новинари крше кодекс због "јурњаве за тиражом", а то не би смело да буде
случај.

  

"Регулатива увек може да одреди смернице, али не може да утиче на нешто што се зове
лични интергритет новинара. Новинарство је професија на коју не сме да утиче ни
власник, ни јурњава за тиражом. Новинар је одговоран публици, дужан је да се одупре
свим притисцима, да поштује новинарски кодекс, који налазе новинару да брине о
култури и етици јавне речи, која, између осталог, подразумева заштиту достојанства и
права детета", казала је Пејовић.

  

Наглашава да је дуго брине "третман деце која су жртве насиља, а чији се идентитети,
адресе становања или дијагнозе пречесто откривају".
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Гошћа Н1 каже и да је положај и углед новинара систематски рушен током година.

  

"Имали смо јуче напад на фоторепортера Вечерњих новости и ја очекујем реакцију
надлежних органа какву ова држава демонстрира у неким другим случајевима. Друга
страна приче је положај новинара, којима је од почетка приватизације медија
систематски рушен кредибилитет и углед у друштву, јер је то био покушај власти да се
ова професија учини небитном. Па тако имамо случај да јуче на почетку суђења
Драгољубу Симоновићу, оптуженом за паљење куће новинару Милану Јовановићу, неки
окупљени људи аплаудирају", навела је Пејовић.

  

На насиље се не може одговарати аплаудирањем насиљу, рекла је.

  

Додаје и да није уверена да су се ти људи испред суднице окупили спонтано.

  

"Претпостављам да никоме није у интересу да постоји особа којој је дозвољено да врши
насиље над било ким, а поготову не над новинарима, који треба да се боре за права тих
грађана колективно", казала је.

  

Тешко очекивати отворени разговор у Скупштини о Косову

  

Председница Скупштине Маја Гојковић заказала је за сутра седницу парламента о
Косову и Метохији. Пејовић каже да не очекује много од те седнице.

  

  

 "Као новинар који се бави Косовом годинама, примећујем ритам пласирања разних
информација и догађаја. Не могу да очекујем много од седнице. Очекивала бих да се ово
друштво уозбиљило. Као што немамо стручну јавну расправу о доживотној казни или
сурогат материнству, још мање имамо расправу о Косову. А све изјаве у вези с тим
пролазе на дневном нивоу", рекла је Пејовић.
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Не заборавимо, како је рекла, на изјаву да је Александар Вучић изјавио да "ћемо на крају
имати независно Косово без икаквих уступака".

  

"Документ из 2013. године обавезује преговараче да подносе извештаје о Косову, да се
о томе расправља у Скупштини Србије....Да су у међувремену с Приштином договорене
многе ствари - учешће на изборима, договор о телекомуникацијама, Приштина је добила
позивни број, царине, границе, судство и полиција су интергрисане, а да шест година о
томе није било расправе у Скупштини Србије", навела је Пејовић.

  

Како каже, кад се тако поставе ствари, врло је тешко очекивати да ће Вучић доћи с
неким документом, да ће отворено разговарати и одговарати пред скупштином.

  

"...Или да каже нешто што до сад нисмо чули. Бриселски процес је под велом тајне, зато
су тумачења различита, много је спинованка, и тешко је разабрати шта је тачно, а шта
не", додала је Пејовић.

  

О доласку или недоласку опозиције на седницу о Косову, Пејовић каже: "Опозиција сад
треба да одлучи да ли себи прави добар простор, да настави и можда добије фер
изборе ако не учествује у овом догађају, или би већи ударац за власт било да се
опозиција појави и тражи одговоре, неку платформу и слично".

  

(Н1)
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