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Удружење новинара Србије осудило је увреде које је лидер Велимир Илић изрекао на
рачун новинарке Оље Бећковић и оценило да су такве изјаве апсолутно непримерене
носиоцу јавне функције.

  

"УНС подсећа да је коалиција која формира нову Владу потписала споразум у којем је
грађанима обећала потпуно другачији однос према слободи изражавања и новинарској
професији. УНС упозорава да се искреност тих обећања управо налази на проби у
случају увреда Веље Илића на рачун Оље Бећковић и изражава наду да нова власт за
министре неће бирати људе који прете новинарима", наводи се у саопштењу.

  

УНС подсећа да Илић више пута вређао, претио и физички насртао на новинаре и да му
није први пут да вређа Ољу Бећковић.

  

"Познато је и да је на дописника Новости из Чачка Владимира Илића насрнуло
обезбеђење када је дошао да снима објекат у изградњи у Качулицама, у власништву
Илића, тадашњег министра за капиталне инвестиције. Сам Илић је потом тај чин
објаснио лажном тврдњом да су дописника Новости напали сељаци јер су у њему
препознали особу која напаствује овце", навео је УНС.

  

Независно удружење новинара Србије (НУНС) најоштрије је осудило "нове нападе"
лидера Нове Србије Велимира Илића, за кога сматрају да не сме бити у прилици да
доноси значајне одлуке у име грађана.
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"Оцене министарског кандидата и намера преваспитавања новинара који нису по
његовом укусу најбољи су доказ да такав човек не сме бити у прилици да доноси
значајне одлуке у име грађана", каже се у саопштењу НУНС-а.

  

НУНС наводи и да се Илић више пута "опробао у шиканирању, вербалном и физичком
нападању на новинаре без последица по политичку каријеру".

  

Време је да се томе стане на пут, сматрају у НУНС-у и то "не само када је реч о Илићу и
његовој функцији у изгледу, већ и свим другим политичарима и фунционерима који живе
на терет буџета Србије".

  

НУНС захтева од будућег премијера и политичких лидера који ће формирати нову владу
да не дозволе понављање историје у којој је "уништавање новинара омиљена забава
моћника".

  

Асоцијација независних електронских медија најоштрије је осудила изјаву председника
Нове Србије Велимира Илића усмерену против новинарке Оље Бећковић.

  

"АНЕМ најоштрије осуђује претње и напад Велимир Илића на Ољу Бећковић", наводи се
у саопштењу и додаје да је апсолутно неприхватљиво да политичати траже од било
кога, а посебно од новинара да престану да причају.

  

Илић је данас на конференцији за новинаре казао да се против њега води медијска
хајка и посебно апострофирао Ољу Бећковић речима "шта више она хоће од мене, да ли
је она нормална, да ли је она здрава".

  

АНЕМ је подсетио и да је Илић, бивши министар и посланик, који ће вероватно поново
бити министар, пре два месеца неправоснажно осуђен да плати новинару Владану
Јешићу надокнаду штете поводом напада и увреда током снимања интервјуа.
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