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Савет Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) је данас потребном већином
гласова забранио даље емитовање предизборног спота Српске напредне странке у
којем се појављују лидер те странке и председник Србије Александар Вучић и једна
шестогодишња девојчица, рекла је за Инсајдер чланица Савета РЕМ-а Јудита Поповић.

  

  

Одлуком РЕМ-а наложено је пружаоцима медијских услуга да се емитовање овог спота
СНС-а прекине у року од 24 сата.

  

Недавно је емитован нови предизборни спот СНС под слоганом “За нашу децу” у којем
лидер напредњака и председник Србије Александар Вучић разговара са девојчицом
којој жели да “врати оца из Немачке”.

  

Поповић је раније за Инсајдер рекла да нема дилему око тога да је у предизборном споту
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СНС-а дошло до злоупотребе детета и повреде Правилника о заштити права
малолетника у области пружања медијских услуга.

  

"Неприхватљиво је да се деца користе као објекти у нечијим политичким порукама и
политичком промовисању. У овом случају нема индивидуализације, већ се појам детета и
деце користи као средство како би се допрло до њихових родитеља", упозорава она.

  

Овим поводом огласио се и председник Србије Александар Вучић. Он је рекао да ће
Српска напредна странка повући предизборни спот са малолетним дететом уколико
државни органи тако одлуче. Исто је поновио и синоћ.

  

Додао је ипак да би му одлука надлежних органа да повуче спот била чудна, "јер би се
то први пут догодило у свету, а свакако у Србији".

  

"А што да се забрани? Злоупотреба детета? (...) Они су имали децу у скоро свим
спотовима, ја ћу данас да вам излистам 50 њихових спотова. Овде је важно да имате
сагласност родитеља, а ми имамо сагласност", рекао је Вучић.

  

Чланица Савета РЕМ-а Вишња Аранђеловић је за УНС истакла да је Правилник о
заштити права малолетника у области пружања медијских услуга јасан и да је према
њему забрањено коришћење деце у политичке сврхе, без обзира на то да ли постоји
сагласност родитеља.

  

„Од момента када је СНС листу назвао 'Александар Вучић - За нашу децу' службе за
мониторинг РЕМ-а са посебном пажњом посматрају њихову кампању. Очекујем да ће се
ово питање наћи пред нама у недељи која следи“, рекла је Аранђеловић.

  

Иначе, Заштитник грађана Зоран Пашалић је, након сазнања да постоји сумња да је у
једном од емитованих предизборних видео спотова повређено право детета, покренуо
поступак контроле законитости и правилности рада Регулаторног тела за електронске
медије (РЕМ).

 2 / 3



Јудита Поповић, чланица Савета РЕМ-а: Забрањено даље емитовање спота СНС у којем се појављује Вучић и шестогодишња девојчица
понедељак, 01 јун 2020 16:22

  

Како наводи Канцеларија у допису Инсајдеру, заменица заштитника грађана за права
детета и родну равноправност Јелена Стојановић је по сопственој иницијативи заказала
и непосредну контролу законитости и правилности рада РЕМ-а за уторак 2. јун 2020.
године.

    

Заменица заштитника грађана је, како се додаје, још једном апеловала код свих актера
друштвеног живота на неопходност поштовања права детета и деловања сваког од нас
у најбољем интересу детета који се процењују у свакој конкретној ситуацији, као и да
тумаче и примењују Конвенцију о правима детета у интересу унапређења права и
заштите физичког, менталног и моралног развоја детета.

  

И невладин сектор је позвао политичке партије да не злоупотребљавају децу у
политичке сврхе.

  

(Инсајдер)

  

Видети још:  Вучић на Инстаграму објавио нови спот СНС - "Наставићемо да
градимо за нашу децу"
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