
УНС и НУНС осудили најаву Савеза за Србију да ће блокирати зграду РТС
четвртак, 12 децембар 2019 21:19

 Најава Савеза за Србију да ће у петак блокирати Радио-телевизију Србије изазвала је
бројне реакције јавности.

  

  Савез за Србију најавио је раније данас да ће  у петак блокирати све улазе у зграду
РТС-а  од 12 до 20 сати, јер су
незадовољни извештавањем Јавног сервиса.
 

Председавајући СЗС-а Вук Јеремић рекао је на конференцији за медије да је то и
"упозорење и апел часним људима на РТС-у, да почну да се професионално баве својим
послом". 

  

Тим поводом огласило се руководство Радио-телевизије Србије, наводећи да је  иницир
ање талачке кризе у РТС-у неприхватљиво и опасно
.

  

"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", саопштио је
РТС. 

  

Члан Управног одбора Радио-телевизије Србије Бранко Радун оценио је да блокада
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РТС-а коју је најавио Савез за Србију представља &#160; директан и јасан притисак
на све медије . 

  

"То је нешто што би било тешко могуће у некој слободној западној демократији, у неким
уређеним друштвима, јер не може нико да блокира рад институција", рекао је Радун. 

  

Најављену блокаду Јавног сервиса осуђује Удружење новинара Србије и  позива СЗС
да одустане од те намере
.

  

"Свако има право да изрази неслагање са уређивачком политиком било ког медија, али
није прихватљиво онемогућавање рада новинара и других медијских радника, а
нарочито је неприхватљиво изазивање опасности од физичког напада на наше колеге",
саопштио је УНС.  

  

Председник УНС-а Владимир Радомировић сматра да блокада није начин на који
политичари треба да се боре око медија.

  

"Политичари заборављају интересе грађана, на првом месту су им сопствени интереси, а
интерес грађана је да имају слободне медије им није на првом месту", навео је
Радомировић. 

  

Председник Независног удружења новинара Србије Жељко Бодрожић каже да "у
потпуности разуме незадовољство и фрустрацију опозиције", али истиче да  то не може
бити оправдање за узнемиравање новинара
и спречавање да раде. 

  

Видети још: 

  

РТС: Најава Савеза за Србију да ће сутра блокирати улазе у нашу зграду прелази
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границу пристојног грађанског понашања и политичког деловања

  

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

  

(РТС-Танјуг)
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