
ССП: Тражимо од РЕМ-а да у року од 24 сата забрани скандалозан спот Вучића, који представља најгрубље кршење Конвенције УН о правима детета
субота, 30 мај 2020 10:17

Странка слободе и правде (ССП) оценила је данас да је промотивни спот председника
Србије Александра Вучића у коме се појављује са једном девојчицом, скандалозан и
тражи од Регулационог тела за електронске медије (РЕМ) да забрани емитовање истог
у року од 24 сата.

  

  

 „Странка слободе и правде захтева од РЕМ-а да у року од 24 часа закаже ванредну
седницу на којој ће забранити емитовање скандалозног предизборног спота Српске
напредне странке у коме Александар Вучић на шокантан начин злоупотребљава
малолетну девојчицу у политичке сврхе, и на тај начин сву децу у Србији доводи у
позицију да постану његове медијске жртве“, наводи ССП у саопштењу.

  

Овај предизборни спот је, како оцењује ССП, најгрубље кршење Конвенције Уједињених
нација о правима детета, и Кодекса о заштити деце од политичких злоупотреба, и
незабележен је у историји предизборних кампања у савременом свету.
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„РЕМ има обавезу прописану законом о електронским медијима члан 23, и Правилником
о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга (Службени гласник
Републике Србије 25/2015) да одмах забрани емитовање овог спота, пре него што
наступи још већа штета од његовог емитовања, односно још веће узнемирење деце и
родитеља“, наводи ССП.

  

Странка слободе и правде позива све државне институције, новинарска удружења, и
организације за заштиту права деце да дигну глас против незабележене злоупотребе
деце радиочувања недемократске власти једног човека.

  

„Позивамо, и мисију Европске уније, и ОЕБС да се јавно огласе, и осуде ову манипулацију
деце која је само још један доказ да у Србији 21. јуна нема никаквих избора већ је то
само позоришна представа Вучићевог режима у којој су жртве сви грађани Србије, па
чак и деца“, истиче ССП у саопштењу.

  

(Данас)
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