
Гордана Суша: Што је Вучић јачи, то је РЕМ слабији
петак, 14 јул 2017 21:31

Новинарка Гордана Суша критиковала је рад Регулаторног тела за електронске медије
РЕМ, оценивши да не обавља своју функцију.

  

 
Суша је на трибини у организацији Покрета слободних грађана рекла да РЕМ пракично
није имао никаквих активности и званичних закључака од 8. јануара.
 

Суша је оценила да "што је Вучић јачи, то је РЕМ слабији".

  

Она је рекла да се залаже да чланове РЕМ-а бирају овлашћени предлагачи, а не
Скупштина Србије.

  

И председник Одбора за медијску политику Покрета слободних грађана Раде
Вељановски оценио је да је РЕМ "независно тело, али независно под знацима навода".

  

Он је казао да су у Европи јасно дефинисана правила и препоруке о медијском
извештању, а да их се Србија не придржава, поготово када је реч о изборном
извештавању.

  

"Начин на који медији извештавају о изборима показатељ је шире слика нашег друштва",
казао је Вељановски говорећи о убедљиво већинском присуству Српске напредне
странке, поготово издвојивши телевизију Пинк.
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Вељановски је на трибини "Медији и избори" указао да се у Србији пласира став да
власник медија у приватној својини има право да извештава по сопственом нахођењу и
подсетио да су приликом доделе националних фреквенција телевизије поднеле
елаборат о свом програму и да би требало да сносе последице, ако га се не
придржавају.

  

На трибини је био представљен и извештај Новосадске новинарске школе о
заступљености странака у информативним емисијама, као и о представљању и
заступљености кандидата на недавним председничким изборима.

  

Као примери су издвојене информативне емисије телевизије Пинк у којима је прилог о
Српској напредној странци трајао 33 минута, као и прилог у којем је емитована аплауз
упућен Александру Вучићу који је пуштен у трајању од три минута и 45 секунди, без
икаквих пропратних коментара.

  

(Бета)
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