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Председница Савета Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) Оливера
Зекић изјавила је вечерас, коментаришући интервју листа Информер са вишеструко
осуђиваним силоватељем Игором Милошевићем, да ту "заиста не види никакав
проблем и разлог за такву хистерију".

  

  

„Мени уопште није јасна та хистерија која је дошла из редова неолибералне Србије, не
знам како да их назовем. Људи, ми живимо у 21. веку. Одавно је неко рекао да новине
продају сузе, крв и славне личности“, рекла је Зекић у емисији „Хит Твит“ на ТВ Пинк.

  

По њеним речима, прво су друштвене мреже пратиле кретање силоватеља од када је
пуштен из затвора, па су то преузели медији и „правили потерницу“, да би на крају дошло
до „ексклузиве“.

  

„Јер то дефинитивно јесте ексклузива, да Информер први дође до тог човека“, оценила
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је Зекић.

  

Навела је примере интервјуа са бившим вођом Ал Каиде Осамом бин Ладеном, у коме је
детаљно причао како је његова војска победила америчку, као и интервју са масовним
убицом и силоватељем у САД Тедом Бандијем.

  

„Јесте био у затвору, али тај интервју, пошто је био дан пред његово погубљење, се
разматра као друштвено користан већ 30 година у Америци“, казала је Зекић.

  

Она је оценила и да би, да се „делић онога“ што се током протеста испред редакције
Информер десило уреднику тог листа Драгану Ј. Вучићевићу, десило некоме од чланова
Независног удружења новинара Србије (НУНС), „то би била надигнута дрека на све
стране“.

  

Нагласила је да РЕМ нема никакве везе са тим случајем, јер се тај интервју појавио „прво
у електронском издању штампаног медија, а затим и у штампаном медију“.

  

(Нова)
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