
Одговор редакције Нова.рс УНС-у: Молимо менаџмент да нам не пише, немојте нигде и никада заступати наше интересе - бавите се ви својим "послом"
петак, 23 октобар 2020 20:13

Редакција портала Нова.рс одговорила је Удружењу новинара Србије (УНС) које је
раније данас саопштило да позива новинаре Н1, Нове С и тог портала да се одупру
притиску власника и престану да крше Кодекс новинара.

  

  

Саопштење Нова.рс преносимо у целости:

  

Разочараћемо менаџмент Удружења новинара Србије, не можемо се у свом раду
одупрети притиску власника Јунајтед групе, једноставно таквог притиска нема. Можда
вама који сте навикли на притиске тако нешто звучи непознато. Ваш проблем.

  

Ми смо се у Нова.рс окупили да се бавимо професионалним новинарством, наш рад и
наше биографије гарант су за то. Отпор притсцима власти, тајкуна, интересних група је
нит која нас је повезала, то је кишобран под којим смо се окупили. Разумете ли ви то?
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Да смо хтели да радимо другачије вероватно би "посао" тражили у "редакцијама" чије
интересе "принципијелно" брани менаџмет УНС-а. Немојте ви бринути о нашој
професионалности. И немојте нигде и никада заступати наше интересе. Бавите се ви
својим "послом".

  

Господо из менаџмента УНС-а, вама не смета начин на који се људи блате у режимским
медијима, али вам смета када се објави да су кажњени. Чиме смо се ми огрешили о
Кодекс новинарства, тиме што смо објавили информацију да је Драган Шолак добио на
швајцарском суду Информер, ТВ Пинк и Студио Б. Или тиме што ви не можете да дођете
до пресуде изречене у Цириху. Јесмо ли вам ми криви због тога? Потрудите се, пресуда
је куцана на 32 стране.

  

Ми се свакако не уклапамо у ваш "професионализам" који подржава сваку власт и по
сваку цену. У таквом поимању професије ваши природни савезници су режимски
подрепаши.

  

Занимљиво је да никада нисте упутили никакав позив новинарима режимских таблоида
и режимских телевизија да се одупру притисцима. Нисте их приметили??? Као што не
примећујете њихову везу са државним парама. Као што вас не интересује да је новцем
државног Телекома купљен таблоид.

  

И да не дужимо, ваш позив, нама доле потписанима, је раван срамном саопштењу
Министарства културе које изједначава фашистичке поступке растурача изложбе и
садржај уметничких радова. Немојте нам више писати.

  

У потпису:

  

Веселин Симоновић, Миленко Васовић, Милојко Божовић, Ратко Фемић, Саша Стајић,
Михаило Јовићевић, Ана Марковић, Војислав Милованчевић, Бојана Миловановић,
Јована Шестериков, Владислав Митић, Стојан Дрчелић, Милица Чуле, Тања
Миловановић, Марко Радоњић, Јована Вељковић, Лидија Станисављевић, Петар
Миловановић, Драгана Пандуревић Јововић, Жикица Бабовић, Милан Вукелић, Андреј
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Млакар, Ранко Пивљанин, Зоран Кецман, Иван Милићевић, Ивана Стојанов, Нела
Бунчић, Ана Хегедиш Лалић, Милица Божиновић, Станислав Гајица, Јелена Тушуп,
Наташа Латковић, Јелена Јеловац.

  

(Нова.рс)

  

Видети још:  УНС: Позивамо новинаре телевизија Н1 и Нова, као и портала Нова.рс,
да се одупру притиску власника и престану да својим извештавањем драстично
крше Кодекс новинара
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