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Удружење новинара Србије (УНС) осудило је, како се наводи, вулгарне и сексистичке
претње и увреде које су на Твитеру председник Покрета слободних грађана (ПСГ)
Сергеј Трифуновић и његови истомишљеници упутили уредници емисије "Упитник" на
Радио-телевизији Србије Оливери Јовићевић и затражило да јој се Трифуновић извини.
Увреде је осудило и Независно удружење новинара Србије.

  

  

"УНС истиче да увреде Трифуновића представљају радикализацију обрачуна
политичара са новинарима и позива политичке странке, Повереницу за заштиту
равноправности и новинарске и невладине организације чија је мисија борба против
насиља над женама да стану у заштиту достојанства Оливере Јовићевић", наведено је у
саопштењу УНС.

  

И Независно удружење новинара Србије (НУНС) осудило је увреде које је председник
Покрета слободних грађана Сергеј Трифуновић преко Твитера упутио новинарки
Радио-телевизије Србије Оливери Јовићевић. 
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"Трифуновић је у својој објави недвосмислено инсинуирао да је водитељка емисије
'Упитник' проститутка, што никако не приличи некоме ко води грађанску политичку
партију и пледира да води и државу", истиче се у саопштењу тог удружења.

  

Emisija koju vodi Olivera Jovićević, postoji isključivo da Olivera Jovićević ne bi radila za 150
eura na sat, na poziv. Ali i to će se promeniti. Pored legalizacije marihuane, PSG će se boriti za
legalizaciju prostitucije i onda će mnoge redakcije biti ostavljene novinarima.

— Sadick Whistler (@WhistlerDick) October 16, 2019    

Како су оценили, непрофесионализам и незнање новинара подложни су критици и
постоје механизми да се укаже на острашћеност или пропагандну делатност медијских
радника, али су недопустиве сексистичке или било какве друге увреде и ниподаштавања
у јавном простору, а нарочито тим методама не би смели да се служе политичари и јавни
функционери.

  

Трифуновић је на Твитеру објавио да емисија коју Јовићевић води постоји да не би
радила на позив (за 150 евра на сат), инсинуирајући на проституцију, као и да ће покрет
на чијем је челу када дође на власт легализовати проституцију и омогућити јој да ради
свој посао.

  

Испод те објаве уследило је више увредљивих претњи и коментара, а један од
увредљивих је био и твит адвоката, некадашњег члана ДС и ЛДП, Владимира Тодорића
у ком је констатовао - "пуно је 150".

  

На опаске твитераша да неко може да протумачи да је Јовићевићку назвао
проститутком, Трифуновић је одговорио са: "Со?"

  

РТС: Трифуновић отишао испод нивоа примитивизма, не очекујемо од њега никакво
извињење
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Радио телевизија Србије поручила је да је лидер Покрета слободних градјана Сергеј
Трифуновић својом објавом о уредници емисије Упитник Оливери Јовићевић дао потпуно
нови смисао изразима "простаклук и одвратност", и да је заједно са онима који су га
подржали отишао "чак испод нивоа примитивизма".

  

"За 16 година колико постоји емисија Упитник било је покушаја да се ова емисија
забрани, било је увреда и незадовољства од стране многих политичких актера, али
никада се није тако далеко запливало у простаклуку као што је то сада учинио
Трифуновић", наводи се у саопштењу РТС-а.

  

РТС наводи да не тражи никакво извињење од оних којима је један твит довољан да
"засијају својим простаклуком", јер је тражити тако нешто "потпуно бесмислено".

  

"Уместо позива на извињење, РТС моли све учеснике оваквих и сличних емисија, али и
оне који би да се баве дијалогом на јавној сцени, да се пре свега вербално 'разоружају'",
пише у саопштењу.

  

Повереница за родну равноправност осудила увредљиве изјаве Трифуновића

  

Повереница за родну равноправност Бранкица Јанковић осудила је увредљиве изјаве
председника Покрета слободних грађана Сергеја Трифуновића о новинарки
Радио-телевизије Србије Оливери Јовићевић. 

  

"Упозоравамо да учестале сексистичке опаске, увреде и омаловажавање жена показују
да код појединаца постоји одсуство свести о одговорности за јавно изговорену реч",
наводи се у саопштењу поверенице.

  

Како је оцењено, дискриминација по било ком основу је забрањена законом, а
политичари имају посебну одговорност и недопустиво је да износе било какве
дискриминаторне, увредљиве и омаловажавајуће ставове. У саопштењу се додаје да су
новинари због свог посла чешће изложени "неаргументованој и непримереној критици", а
оцењено је да су предмет чешће новинарке које се, како се наводи, "своде на сексуалне
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објекте и изложене су сексистичким, мизогеним и увредљивим квалификацијама".

  

Оливера Јовићевић: Сергеј ће своје увреде морати да објасни на суду

  

Београд -- Сергеј Трифуновић ће своје бескрупулозне увреде морати да објасни на суду,
изјавила је уредница и водитељка РТС Оливера Јовићевић.

  

Она је за "Блиц" рекла и да су, у сусрет изборима, могуће још веће тензије и ескалација
насиља у јавном простору.

  

"То показују и реакције након емисије - изјава Сергеја Трифуновића у којој најављује шта
ће ми се догодити уколико он дође на власт. Нисам раније обраћала пажњу на увреде
које је на мој рачун износио лош глумац, са још лошијом дикцијом. Међутим, пошто је
данас у питању политички лидер са подршком једног дела грађана, због јавности, због
моје породице и личног интегриетета, Трифуновић ће своје бескрупулозне увреде
морати да објасни на суду", рекла је Јовићевић.

  

Она је додала да нема више никакав коментар, јер Трифуновића лично не познаје.

  

"Ко не зна о каквој појави је реч нека прочита шта је о некадашњем колеги са Академије,
а сада политичару који шири мржњу кад год стигне, написала Биљана Србљановић. Или
Весна Песић", рекла је Јовићевић.

  

Сергеј Трифуновић: Извињавам се напредњачком боту и тровачу медијске сцене,
Оливери Јовићевић, што сам њено злоделовање упоредио са најстаријим занатом

  

Након бројних реакција и осуда, као и позива на извињење, лидер Покрета слободних
грађана Сергеј Трифуновић извино се на Твитеру новинарки РТС-а Оливери Јовићевић,
задржавајући, међутим, оштар речник.
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Izvinjavam se gradjanki, naprednjačkom botu i trovaču medijske scene, Oliveri Jovićević, što
sam njeno zlodelovanje uporedio sa najstarijim zanatom. 
  Očekujem da se sada UNS i NUNS, izvine novinarima što su takvu osobu uporedili s njima. 
  Idemo na vesti iz sporta. pic.twitter.com/yxHLiZXhA9

  — Sadick Whistler (@WhistlerDick) October 16, 2019    

"Извињавам се грађанки, напредњачком боту и тровачу медијске сцене, Оливери
Јовићевић, што сам њено злоделовање упоредио са најстаријим занатом. Очекујем да се
сада УНС и НУНС извине новинарима што су такву особу упоредили с њима. Идемо на
вести из спорта”, написао је Трифуновић.

  

Подсетимо, Удружење новинара Србије и Независно удружење новинара Србије
осудили су, како се наводи, вулгарне и сексистичке претње и увреде које су Трифуновић
и његови истомишљеници упутили уредници емисије "Упитник" на Радио-телевизији
Србије Оливери Јовићевић.

  

Апел Трифуновићу да упристоји речник упутили су и Политички савет ПСГ-а И поједини
функционери те странке.

  

(Н1, Бета, Танјуг)
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