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Удружена опозиција Србије (УОПС) поручила је да очекује да са њом представници
Европске уније, а пре свега уз притисак грађана, приморају власт да поштује Устав
Србије и законе и омогући слободу медија.

  

  

Прошли пут када су грађани ушли у свој јавни сервис о томе смо се обавештавали на
телевизији Н1, констатовао је Лутовац и нагласио да је Србија заробљена држава у којој
су заробљени и сви медији.

  

Они који управљају РТС су "чувари заробљеног професионалног новинарства", рекао је
Лутовац и нагласио да опозицији нису потребне квоте у Управном одбору или позиција
директора РТС. Избор УО и дирекора РТС су завршни елементри система који нису
променили, а нису нам потребне квоте, већ људи од кредибилитета и интегритета,
сматра он.
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"Ако то не буде хтела својом вољом, наше је да позовемо све грађане да их приморамо",
рекао је председник Демократске странке.

  

Он је казао да је побуна демократско право грађана "ако су им права узурпирана".

  

Говорећи о РТС-у, он је истакао да је то сервис свих грађана који га плаћају, уместо што
је сада "средство у рукама (председника Србије) Александра Вучића".

  

"У демократским државама медији су четврти стуб власти, а овде саветница за медије
председника уредјује све медије - сем часних изузетака", додао је он.

  

Неће бити суштинских промена ако нема промена политчке културе и успотављања
владавине права, а први корак ка томе су слободни и поштени избори, казао је Лутовац.
Додао је да они подразумевају слободе изборе, што значи да грађани могу слободно да
гласају без притисака, а да функционери не могу да злоупотребљавају своју позицију.

  

Побуна је демократско право грађана ако им је неко узурпирао права, истакао је
Лутовац и поручио да ће опозиција, ако затреба, позвати људе да се побуне и врате оно
што им припада.

  

Синиша Ковачевић: Већина с горким укусом долази на посао овде

  

Драмски писац и потпредседник Народне странке Синиша Ковачевић рекао је да РТС
има два задатка - ако је информативни програм да говори истину, а ако није
информативни да прави добар програм. Истакао је да РТС и друге телевизије са
националном фреквенцијом морају да буду отворене за различита мишљења и да то што
говори представља "вапај и молбу".
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  "Терор се трпи до границе пуцања. Кад се пуцење трпила колективизује и претвори увелики прасак лети перје. А ми смо овде да то перје не би летело, а оно ће полетитиуколико се овако настави", рекао је Ковачевић.  Чињеница је да у овој кући не станује истина, а мали број људи запослених је уверен даради свету ствар. Већина са горким укусом долази на посао, сматра он.  Нама тројици овде све ово треба као добра упала чира или шуљева, али не могу да неживим слободан, са јармом. То је мотив и свако трпи терор до тачке пуцања, а ми смоовде да перје не би летело, поручио је Ковачевић.  А летеће, ако се овако настави, додао је он и поновио:"Ово ја вапај, молба која у себиима и довољно претње - уразумите се или неће бити добро". Ковачевић је рекао и да уСрбији неће бити избора док не буде правих услова за њих, док се не буде бирало. Доксе медији не ослободе, док главате, тетовиране вуцибатине крстате џиповима Србијом.  Хоће ли следећи парламент реално одсликавати Србију не зависи од нас, већ од вође,оценио је он.  Ковачевић је рекао и да постоји план и програм "како ослободити РТС", шта се очекујеод јутарњег, шта од информативног програма, шта од "Да, можда, не" и од "Упитника",али је прво и основно разумевање шта се тражи. Рано је давати овде на ливадиодговоре, прво треба разговарати са новим министром информисања, директоромРТС-а, РЕМ. Захтеви ће се одбити о једне једине уши, а знате чије, казао је Ковачевић.  Жарко Требјешанин: РТС пао на ниске гране, кривотвори стварност  Психолог Жарко Требјешанин рекао је да је он некада био члан Управног одбора РТС-аи да у тој медијској кући постоје новинари који желе да свој посао раде професионално,али да су они "заробљени као што је у Србији истина заробљена".  

  Био сам члан Управног одбора РТС у прошлом сазиву и сасвим је друга ситуација била.Сигуран сам да тамо има добрих новинара и професионалаца, али они су очигледнозаробљени и не могу да раде свој посао, сматра Требјешанин.  Он је додао да је РТС пао на ниске гране и далеко је од тога да му се може веровати, јеруместо да информише истинито, он кривотвори стварност.  Требјешанин је оценио и да су најављени избори 2022. године и због успеха бојкотаовогодишњих и да се и у Европи "оголило" каква је ово власт.  Ова власт почива на медијском извештавању, кривотворењу стварности и јасно је да јенеће дати тек тако, додао је он.  Нико овде не тражи ништа друго осим да се поштују законска начела о јавном сервсу,поручио је Требјешанин.  Удружена опозиција Србије организује 31. октобра у 12 часова испред РТС-а онлајнтрибину у условима пандемије: "Ослобађање РТС-а".  
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  Говоре: Зоран Лутовац, Синиша Ковачевић, Жарко Требјешанин. Трибину води:Саво Манојловић.    (НСПМ, Бета, Фонет)  
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