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Директор програма ТВ Н1 Југослав Ћосић изјавио је за портал ВИЦЕ да на Н1 нема
страха и поред притисака. Уверен је и да су последње провокације организоване из
једног центра, и да су оне само пробе и тестови за озбиљније акције које се планирају
против наше телевизије.

  

  

Двојица мушкараца су у понедељак увече у двориште телевизије Н1 убацила око 500
летака на којима је писало: "Република Србија довиђења. Добродошли у Луксембург".
Сличне две "акције" непознати почионици организовали су још два пута претходне
недеље на улазу у Н1.

  

“Све је пријављено полиицији која се одмах појавила у Н1. Урадили су своју истрагу и
направили записнике”, казао је Ћосић за ВИЦЕ, истичући да је сарадња са
новобеоградском полицијом иначе добра.
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“Мислим да је њима (полицији) важно да свој посао обаве професионално. Ово вам
говорим јер није први пут да реагују на наше захтеве”, казао је.

  

У овом тренутку се не зна ко је иза провокација, рекао је Ћосић, али и додао да је
потпуно јасно да се оне догађају системски и да су организоване из једног центра.

  

 “Баратају са истим материјалима упереним против Н1 и имају у основи исти спин, који је
лансиран у Скупштини Србије, да Н1 не послује у складу са законом и да не плаћа порез.
Ништа од тога није тачно. Осим да је Скупштина Србије претворена у још једну
платформу за обрачун са Н1 и осталим независном медијима. Ја мислим да су ово само
пробе и тестови и да се планирају озбиљније акције против Н1”, упозорио је.

  

ТВ Н1, како је навео, чини све да заштити интегритет и безбедност својих запослених -
од мера физичке безбедности, преко контаката са полицијом до обавештавања свих
релевантних институција у земљи и иностанству.

  

Н1 је професионална и објективна телевизија, истиче Ћосић, и зато се у недостатку
супротних примера и озбиљних аргумената, за нападе користе етикетирања и лажи.

  

“Најједноставнији метод још од деведесетих, који ова власт није мењала још из времена
радикала, је етикетирање да су сви независни медији антисрпки. А ја вам сад кажем да
су заправо сви полтронски медији који су у служби пропаганде власти, дубоко
антисрпски. Они раде против интереса Србије јер није у интересу Србије да се медији
баве пропагандом, а не професијом, да се баве уништавање сваке врсте
неистомишљеника режима, да се обрачунавају са независном медијима, да уништавају
сваку помисао на демократију и нормалан друштвени дијалог”, објаснио је програмски
директор ТВ Н1.

  

Проблем је, према његовој оцени, то што је Н1 критичка телевизија која у свој фокус
ставља интересе грађана, а не интересе политичких опција.

  

“У том смислу не правимо никакве компромисе и имамо чврсту уређивачку политику.
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Власт олчигледно не може да се помири са критичким извештавањем упркос чињеници
да директно контролише већину најмоћнијих медија. Наравно све то у реалном животу
генерише претње и озбиљну опсност за безбедност новинара независних медија.
Интонација за то увек долази са врха. Нема изузетака”, приметио је Ћосић.

  

Упркос притисцима, атмосфера у редакцији Н1 је одлична и према Ћосићевим речима,
страха нема.

  

“Новинари и продуценти Н1 дубоко верују у професионалне принципе којих се држе и
веома су посвећени свом послу. То је најбоља екипа телевизијских професионалаца која
постоји у Србији. Веома су солидарни, не само између себе већ и са колегама из других
медија који трпе исте притиске. Не верујем да то може да се промени”, поручио је Ћосић.

  

(Vice)

  

Видети још:  Н1: У двориште наше зграде мушкарци са хируршким маскама
убацили око 500 летака на којима пише "Република Србија довиђења. Добродошли
у Луксембург"
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