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Један од лидера Савеза за Србију и председник Народне странке Вук Јеремић је након
завршетка осмочасовне блокаде зграде РТС-а изјавио да је она била успешна, јер је,
како је рекао, разбијена медијска блокада јавног сервиса. Додаје да је та блокада могла
да траје "свега 15 минута" да је руководство РТС-а одговорило на захтеве Савеза за
Србију да та кућа "позове у госте узбуњивача Александара Обрадовића, Марију Лукић,
новинара Милана Јовановића".

  

  

"Данас је разбијена медијска блокада РТС-а. Тешке воље, челници РТС-а су морали да
поделе истину с грађанима - да постоје неки људи на протесту који нису задовољни
начином на који РТС извештава. Ово данас није била победа било кога из опозиције, већ
да би се чуло у медијима да постоје они с којима је забрањено разговарати, попут
узбуњивача из 'Крушика' Александра Обрадовића, теме попут афере Јовањица, напада
на Марију Лукић", изјавио је Јеремић на конференцији за медије испред РТС-а.

  

Показали су, додао је, да не мора доћи до насиља када се протестује.

  

"Као што га никада неће ни бити, сем уколико режим не пошаље своје батинаше",
нагласио је.

  

Јеремић је рекао и да се испоставило као нетачно оно што се причало на РТС-у, да ће
данашњи дан бити "талачка криза".
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"РТС је говорио да ће лидери опозиције држати као таоце новинаре те куће. То није
било тачно, није им било забрањено да излазе из зграде", казао је.

  

Јеремић је рекао и да ће се наставити са сличним акцијама.

  

"И неће свака бити најављена као овде данас. Послата је порука која је стигла до много
више људи него што би била у другим околностима. Акција је трајала 8 сати, а могла је 15
минута, да је руководство РТС-а одговорило позитивно на било шта смо смо рекли - да
позову Александра Обрадовића, марију Лукић, њиховог колегу Милана Јованоивића,
коме је запаљена кућа...Са их позвали, ово је могло да траје 15 минута", нагласио је
Јеремић.

  

Уместо тога, рекао је, прављене су специјалне емисије.

  

"Руководству РТС-а нека данашње понашање буде на част. Уместо да позову те људе, а
има их много који нису у прилици да се обрате на јавном сервису, а њихова мука је
итекако у циљу информисања јавности. Мото РТС-а - ваше право да знате све, то данас
не одговара истини", изјавио је Јеремић.

  

Он је рекао да ће се наставити "деловање" са жељом да се, додаје, ситуација у Србији,
не само у медијској сфери, поправи.

  

Лидери СзС са око 200 активиста блокирали улазе у зграду РТС; Вук Јеремић: Циљ
је да се симболички укаже да јавни сервис не врши своју функцију која је
предвиђена законом

  

Лидери Савеза за Србју су заједно са око 200 активиста блокирали улазе у зграду
РТС-а. Најавили су да ће блокада трајати до 20 часова, и да за то време нико неће моћи
да уђе у зграду, али ће свако ко жели моћи да изађе. Председник Народне странке Вук
Јеремић рекао је да циљ није насиље, већ да се симболички укаже на то да јавни сервис,
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како је рекао, не врши своју функцију која је предвиђена законом.

  

"Биће мирно и уколико не буде провокација, разићи ћемо се у осам сати", казао је
Јеремић новинарима испред РТС-а. Додао је да нико од окупљених неће покушати да
уђе у зграду.

  

Он је оптужио актуелно руководство РТС-а да је директан извршилац наредби врха
СНС-а, односно председника Вучића и његовог кабинета.

  

Упитан да ли и СЗС данашњом акцијом врши притисак на РТС, Јеремић је рекао да су у
том опозиционом савезу "свесни да ово неће донети резултат какав има један
телофонски позив председникове медијске саветнице или председника лично".

  

"Ми немамо ту моћ коју је нагомилао председник Републике. Ако ово хоћете да
окарактериштете као притисак, у реду. Али ово је притисак који желимо да пружимо да
би се РТС ослободио", казао је.
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На подсећање да је актуелно руководство РТС-а постављено пре доласка СНС-а на
власт, Јеремић је одговорио и да је Хитлер наследио велики број генерала у немачкој
војсци који су касније спроводили његове злочине.

  

"Сви знамо да ова кућа не ради свој посао како треба, јер да ради већ би (узбуњивач из
'Крушика') Александар Обрадовић био интервјуисан. Да вам дам један пример, а има их
сто", рекао је председник Народне странке.

  

Истакао је да лидери СЗС не траже ништа за себе, нити захтевају да гостују на јавном
сервису, али да желе да РТС отвори своја врата за људе попут Александра Обрадовића,
Марије Лукић коју је сексуално узнемиравао председник општине Брус, или новинара
Милана Јовановића којем је спаљена кућа за шта се тренутно суди бившем председнику
општине Гроцка.

  

"Конкретно тражимо да ово постане јавни сервис србије, да почну да раде свој посао и
информишу јавност Србије о свему што се дешава", поручио је. 

  

Почело окупљање "Савеза за Србију" око РТС

  

Лидери, чланови и активисти Савеза за Србију најавили су да ће данас од 12 до 20 сати
блокирати сва три улаза у Радио-телевизију Србије.

  

На улазима у РТС из Абердареве улице и Ташмајданског парка репортери Данаса нису
приметили окупљања већег броја грађана. Испред улаза су радници обезбеђења у
цивилу и неколико полицајаца у униформи. Једна већа група полицајаца и марица се
налазе код цркве Светог Марка.
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  На улазу из Таковске улице засад се налазе само бројне новинарске екипе. Одпредставника СЗС испред улаза у Таковску су Драган Ђилас, Марко Бастаћ, и МариникаТепић.  Бошко Обрадовић на челу колоне долази са око стотинак грађана Таковском улицом изправца Скупштине. Они носе заставе Србије и Двери, транспаренте и дувају упиштаљке. Чује се звук сирена завијајући, јављају репортери Данаса.  Биће то мирна блокада упозорења у нади да ће новинари те медијске куће почетипрофесионално да се баве својим послом јер је осам година блокирана истина на јавномсервису, најавио је на јучерашњој конференцији за новинаре Вук Јеремић,председавајући Савеза за Србију.  (Данас-Н1)  
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