
РТС: Најава Савеза за Србију да ће сутра блокирати улазе у нашу зграду прелази границу пристојног понашања и политичког деловања
четвртак, 12 децембар 2019 20:29

 Уређивачки колегијум и менаџмент РТС-а саопштио је да су у последњих годину дана
запослени јавног сервиса изложени притисцима због којих повремено нису у могућности
да свој посао обављају на професионалан начин.

  

  "Није реч о вербалним критикама које су за медијски јавни сервис у Србији уобичајене,
иако су често неоправдане, непримерене и увредљиве, већ о акцијама дела политичке
јавности у Србији које прелазе границу пристојног грађанског понашања и политичког
деловања", саопштио је РТС после најаве Савеза за Србију да ће сутра од 12 до 20
часова блокирати све улазе у ту медијску кућу.   

У саопштењу се подсећа на упад политичких активиста у зграду РТС-а 16. марта ове
године "са циљем да се прекине редован програм и силом наметне уређивачка политика
унета са улице", као и на најскорији пример блокаде свих улаза у главну зграду РТС-а
чиме се запосленима и гостима у програму онемогућава слободно кретање и рад.

  

РТС је апеловао на целокупну политичку јавност Србије, света као и на и домаће и
међународне медијске организације и удружења "да овакво понашање осуде, а
подстрекаче и виновнике уразуме, уколико је то могуће, да не буде касно".

  

У саопштењу се додаје да Медијски јавни сервис Србије не памти време када није био
предмет критике и јавно израженог незадовољства и власти и опозиције, а да је
истовремено био најгледанији и најбоље оцењен од стране грађана.

  

"Од критике не тражимо заштиту. Друштво има легалне и ефикасне механизме за
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исправљање свих неправилности у раду РТС-а, програмских, пословних и финансијских
или уређивачких, уколико се утврди да их има. То, међутим, не сме да се ради физичким
насиљем", саопштио је уређивачки колегијум.

  

"Посебно је неприхватљиво и опасно иницирање талачке кризе што је прави опис
блокаде којој су изложени сви који се затекну у згради РТС-а и ко то ради не треба да
очекује да ће РТС да му отвори простор за промовисање таквих политичких идеја,
насилничког понашања и позивања на кршење закона", наведено је у саопштењу
уређивачког колегијума и менаџмента РТС-а.

  

Видети још: 

  

Вук Јеремић: У петак од 12 до 20 часова блокада свих улаза у зграду РТС

  

(Бета)
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http://www.nspm.rs/hronika/vuk-jeremic-u-petak-od-12-do-20-casova-blokada-svih-ulaza-u-zgradu-rts.html

