
Маја Павловић већ девети дан штрајкује глађу на Тргу Николе Пашића у Београду: Власт ме потпуно игнорише
понедељак, 19 август 2019 19:34

Маја Павловић, власница новосадског Канала 9, већ девети дан штрајкује глађу на Тргу
Николе Пашића у Београду најпре због нерешених судских спорова око накнада које
телевизије морају да плаћају.

  

  

Сада јој се већ суше уста, успорена је, не може више гласно да говори, врти јој се у
глави, смршала је скоро три килограма… И поред тога што јој је здравље озбиљно
нарушено, из кабинета председника Србије Александра Вучића још увек се нико не
интересује за њен случај.

  

– Власт ме потпуно игнорише. Једино ме је позвао да пита како сам Александар Гајовић,
државни секретар у Министарству културе и информисања – истиче за Данас Маја
Павловић која очекује бар позив из Вучићевог кабинета с обзиром на то да јој је недавно
из кабинета премијерке Ане Брнабић речено да би председник Србије волео да
разговара с њом.
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На штрајк глађу се одлучила због проблема с којим се суочава као власница Канала 9.
Ове године је већ штрајковала глађу и то скоро месец дана, али га је прекинула након
разговора са премијерком Брнабић. Међутим, њени проблеми нису решени, па је била
принуђена да се поново одлучи на овакав драстичан вид протеста.

  

Она штрајкује глађу испред Регулаторног тела за електронске медије на Тргу Николе
Пашића , које се претходни пут укључило у решавање њеног случаја. Каже да РЕМ види
као тело које треба да помогне у регулацији, али да јој се за ових девет дана нико из
РЕМ није јавио.

  

Већина њених захтева државним институцијама није испуњена. Како тврди, Каналу 9 је
незаконито укинута локална фреквенција и преименована у регионалну у процесу
дигитализације – која је десетоструко већа и износи 600.000 динара месечно. Уколико јој
захтеви не буду испуњени, правду ће тражити пред Европским судом за људска права у
Стразбуру.

  

ТВ Канал 9 пре 20 година основао је покојни отац Маје Павловић, познати новосадски
новинар Немања Павловић.

  

НУНС: Институције да коначно преузму одговорност и почну да решавају проблем
новосадске телевизије Канал 9

  

Независно друштво новинара Војводине (НДНВ) још једном позива институције да
коначно преузму одговорност и почну да решавају проблем новосадске телевизије Канал
9 чија директорица Маја Павловић поново штрајкује глађу због незавидне материјалне
ситуације у којој се нашао тај локални медиј, те недоследних тржишних услова,
селективне примене закона и политичких притисака, саопштили су из овог новинарског
удружења. Они су додали да апелују и на Мају Павловић да прекине штрајк глађу због
опасности да тако озбиљно наруши своје здравље.

  

(Данас)
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