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Независно удружење новинара Србије (НУНС) и Независно друштво новинара Војводине
(НДНВ) најоштрије су осудили говор мржње, позиве на насиље, клевете и увреде шефа
посланичке групе владајуће Српске напредне странке у Скупштини Србије Александра
Мартиновића на рачун председника НДНВ-а Недима Сејдиновића.

  

"Мартиновић је, кријући се иза посланичког имунитета злоупотребио скупштинску
говорницу и послао веома опасну поруку којом је Сејдиновића прогласио непријатељем
државе", наводи се у саопштењу.

  

  

Мартиновић је за Сејдиновића јуче у Скупштини Србије, између осталог, рекао да "не
жели добро својој држави", да људи попут њега желе да "унесу страх и немир код
грађана" и да "шири панику и дезинформације".

  

"Такве поруке највиших државних званичника видимо као најаву државног терора према
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неистомишљеницима, према новинарима и другим јавним личностима који се усуде да
критички анализирају владајућу структуру", навели су НУНС и НДНВ.

  

Позвали су домаћу јавност и представнике међународних организација да се
супротставе таквим покушајима, јер се они неће зауставити само на претњама, што
показује трагично искуство из '90-тих година прошлог века.

  

"Упозоравамо и да институције у Србији, нажалост, нису у стању да штите демократски
поредак и владавину права, већ да су се ставиле у службу владајуће странке. То се,
између осталог огледа и у томе што бројне претње и напади на новинаре у Србији
пролазе некажњено, а често су и подстрекиване од највиших представника власти",
оцењује се у саопштењу.

  

НУНС и НДНВ су подсетили да је Мартиновић и раније износио неистине о Сејдиновићу
и другим новинарима, оптужујући их да су организатори грађанских протеста који су се
дешавали након последњих председничких избора, те јавно махао њиховим
фотографијама, након чега су добили десетине претњи смрћу.

  

"Новим бескрупулозним нападом на председника НДНВ-а Мартиновић је, нажалост,
потврдио стрепње новинарских и медијских удружења да је власт кренула у отворени
обрачун са новинарима и медијима који имају критички однос према њој", оцењује се у
саопштењу новинарских удружења.

  

Подсетили су да је пре неколико дана функционер Безбедносно-информативне агенције
Марко Парезановић изјавио је да су "највећа претња Србији страни агенти који делују у
медијима, невладиним организацијама и опозиционим странкама", а коју је и председник
Србије Александар Вучић "посредно потврдио констатујући тек да они 'немају утицај у
српском друштву'".

  

У саопштењу се подсећа да су новинарска и медијска удружења окупљена у Тиму за
дијалог захтевала од Координационог тела Владе Србије за сарадњу са медијима
између осталог и да представници власти хитно престану да прозивају, вређају,
омаловажавају и дискриминишу новинаре и угрожавају њихову безбедност.
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(Бета)
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