Савет за штампу: Новине и по 50 пута дневно прекрше Кодекс новинара Србије, највише прекршаја
понедељак, 25 октобар 2021 17:04

Редовни мониторинг Савета за штампу показује драстичан пораст броја случајева у
којима дневни листови крше одредбе Кодекса новинара Србије, а највише текстова где
је дошло до кршења имали су лист Ало, Информер и Српски Телеграф, наводи се у
саопштењу.

Током септембра 2021. забележена су 993 текста у којима је прекршена бар једна
одредба Кодекса, што је знатно више у односу на септембар прошле године (када их је
било 661), септембар 2019. и 2018 (773 и 772), као и у односу на исти месец 2017. године,
када су забележена 583 прекршаја.

Како напомињу из Савета за штампу, већи број прекршаја Кодекса новинара у односу на
просечан утврђен је и у јулу и августу 2021. године, а исти тренд је настављен и током
октобра, када је неколико пута забележено више од 50 прекршаја дневно.
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„Највећи број огрешења о професионалне стандарде односи се на одредбе из поглавља
Одговорност новинара и Истинитост извештавања, а ‘рекордер’ по броју прекршаја за
сада је лист Ало“, наведено је у саопштењу.

Одмах иза листа Ало, по броју текстова који су прекшрили Кодекс новинара Србије на
листи Савета за штампу налази се лист Информер, а потом и Српски Телеграф.
Следећи су Курир и Објектив, а троцифрени број текстова који су прекшрили Кодекс у
периоду од три месеца када је рађен мониторинг бележе и Вечерње новости и Блиц.

Мониторингом су обухваћени и листови Нова, Данас и Политика.

„Позивамо колеге да – имајући у виду значај и утицај медија на сваког грађана
појединачно, али и на друштво у целини – поведу рачуна о начину извештавања. Посебно
апелујемо на уздржавање од објављивања узнемирујућих садржаја, кршења права на
претпоставку невиности, отвореног политичког сврставања и таргетирања појединаца и
група“, истакли су из Савета за штампу.

Савет за штампу ће коначне резултате шестомесечног мониторинга десет дневних
новина објавити у јануару 2022. године.

(Бета)
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