
Јоханес Хан: Порука ЕУ је кристално јасна - неће бити напретка на путу ка ЕУ без слободе медија
четвртак, 12 септембар 2019 18:42

Порука ЕУ је кристално јасна - нема напретка ка Европској унији без слободе медија и
слободе изражавања, рекао је Јоханес Хан, одлазећи европски комесар за проширење и
суседску политику, који се видео поруком обратио учесницима Дана медија ЕУ - Западни
Балкан у Подгорици. Кристијан Данијелсон, генерални директор ЕК за суседску
политику и преговоре о проширењу, на том скупу позвао је владе држава Западног
Балкана да стану на пут некажњивости насиља и застрашивања новинара.

  

  

  

Јоханес Хан се видео поруком обратио учесницима Медија дана ЕУ - Западни Балкан у
Подгорици Јоханес Хан се видео поруком обратио учесницима Медија дана ЕУ - Западни
Балкан у Подгорици

  

У Подгорици се данас и сутра одржавају Дани медија ЕУ – Западни Балкан, а како су
поручили организатори, циљ овог скупа је да осигурају да слобода медија остане
приоритет у актуелним политичким, економским и социјалним питањима са којима се
регион суочава. Ове године фокус Дана медија биће однос између политике и медија.
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Иако је најављен као један од говорника, у Подгорицу није дошао Јоханес Хан, европски
комесар за проширење и суседску политику, али се новинарима ипак обратио видео
поруком.

  

Хан је рекао да је слобода медија кључ за владавину права, те да се у овогодишњим
извештајима ЕК о државама региона отворено указује на проблеме који постоје у тој
области.

  

 “Наша порука је кристално јасна - не може бити напретка на путу ка ЕУ без медијских
слобода и слободе изражавања. То је разлог због којег започињемо и завршавамо
процес придруживања са поглављима 23 и 24. о владавини закона и држаћемо га на
оку. Није довољно да стандарди ЕУ у овој области буду само законски регулисани, већ
морају да буду спроведени. То значи да новинарима морају да буду омогућени пристојни
и професионални услови да самостално обављају свој посао, наравно без претњи и
напада”, истакао је Хан.

  

„Слобода медија је кључни елемент владавине права и важан покретач демократског,
трансформацијског процеса. Неће бити напретка на путу ка ЕУ без слободе медија и и
изражавања“, поручио је Хан.

  

Данијелсон: Владе су дужне да стану на пут језивој атмосфери некажњивости
напада на новинаре

  

Кристијан Данијелсон, генерални директор ЕК за суседску политику и преговоре о
проширењу, истакао је да је веома важно да буде заустављено насиље и застрашивање
новинара.

  

“Неопходна је потпуна одлучност да се починиоци ових дела изведу пред лице правде.
Владе су одговорне да стану на пут језивој атмосфери некажњивости, јер то доводи до
угрожавања медија и новинара. Позивамо представнике Влада да испуне оно што јавно
говоре, односно да зауставе некажњивост. Ми не можемо ухапсити починиоце, ваше
Владе то могу”, навео је Данијелсон. 
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Он је додао да медији могу да се изборе за одговорно новинарство, да то не може ЕУ. 

  

“Ипак, ЕУ може пружити подршку медијима и новинарима, а на располагању је 20
милиона евра (подршка ЕУ медијимна на Западном Балкану од 2014. до 2020 прим.аут)”,
рекао је Данијелсон и истакао да је важна транспарентност власништва и равномерна
расподела јавних средстава за медије.

  

У склопу Дана медија у Подгорици данас се одржава велики панел на којем ће фокус
бити на „осигуравању слободе медија и одрживости независних медија на Западном
Балкану“. Како су најавили организатори, првог радног дана присутни ће разменити
мишљења у три паралелне радионице: независно извештавање, помирење и регионална
сарадња, подстицање нове генерације новинара и нових пословних модела.

  

Другог дана ће бити представљени закључци са радионица и одржана панел дискусија
„Политика се сусреће са медијима“.

  

Међу учесницима скупа су и представник ОЕБС-а за слободу медија Харлем Десир,
представница Генералног директората за суседску политику и преговоре са ЕУ
Хеновева Руиз Калавера, многобројни амбасадори, универзитетски професори,
политичари и новинари. Очекује се да ће скупу присуствовати више од 300 учесника.

  

( Инсајдер , Фонет)
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