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 Потпредседница Странке слободе и правде Мариника Тепић написала је отворено
писмо у ком се обраћа члану Савета Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ)
Слободану Цвејићу, тврдећи да није испоштован договор о минимуму медијских слобода
и фер услова за изборе и подсетивши Цвејића на обећање да ће напустити функцију
уколико се ствари не побољшају.

  Писмо Маринике Тепић преносимо у целости:  

"Уважени професоре Цвејићу,

  

Пре три месеца постали сте члан Савета РЕМ-а, као део договора којим је режим
покушао да увери Европарламентарце, и домаћу јавност да је, наводно, спреман да
обезбеди медијске слободе, и фер услове за изборе.

  

Тада сте свој лични углед, и професионалну биографију заложили у настојању да
Србија достигне минимум стандарда слободног, и професионалног новинарства.
Приликом избора на функцију, обавестили сте јавност, и да нећете седети у Савету
РЕМ-а уколико не будете могли ништа да промените, и тиме сте задобили
благонаклоност доброг дела демократске јавности, која је желела да верује да је неки
помак, ипак, могућ.

 1 / 3



Мариника Тепић: Господине Цвејићу, зашто сте и даље у РЕМ-у?
четвртак, 04 јун 2020 14:23

  

И то је тачно, помака је у овом међувремену било, али на горе! Стање у електронским
медијима је горе но икад, о чему сведоче извештаји професионалних новинарских
удружења, извештај “Фреедом хоусе”-а, јавна обраћања европосланика, и америчког
амбасадора у сталној мисији САД при ОЕБС-у.

  

Током ванредног стања положај истраживачких новинара се драстично погоршао, што је
кулминирало хапшењем новинарке Ане Лалић, која је само радила свој посао. Све
телевизије са националном фреквенцијом злоупотребљаване су 24 часа дневно седам
дана у недељи, за медијску пропаганду у којој је, једини циљ био величање лика и дела
Александра Вучића. Уз то, медији су паралелно вршили линч политичара, новинара,
јавних личности. Свих оних који су се усудили да изнесу било какву критику, или поставе
јавно питање које председнику Србије није по вољи.

  

По укидању ванредног стања, настављена је изборна кампања, без минимума
здравствених услова и уз још директнију злоупотребу свих медија, посебно
електронских.

  

Да иронија буде већа, усвојени су, и невероватни извештаји РЕМ-а о заступљености
политичких актера на националним телевизијама, који се косе са здравим разумом, јер је
објавјено да је медијска присутност опозиције већа него присуство власти.

  

Ваша друштвена, и професионална одговорност као човека са кредибилитетом је
огромна. Утолико већа, јер сте професор Београдског универзитета, чувеног
Филозофског факултета, познатог по својој слободарској традицији. Верујемо да вас
сваког дана, и колеге професори, и студенти питају како је могуће да РТС, РТВ, Пинк,
ТВ Прва, Б92, Хепи ТВ чији рад надзире, и контролисе Савет РЕМ-а, свакодневно
емитују информативни програм који је испод сваког цивилизацијског нивоа, уз
непрестано кршење медијских закона.

  

Поштовани професоре, ми верујемо да сте улагали, и да улажете напор да се медијска
слика поправи, али немогуће је више сакрити, и оправдати да се стање драстично, и
убрзано погоршало.
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Протекло је готово 100 дана од вашег уласка у Савет РЕМ-а, и време је да обавестите
јавност ко, и на који начин спречава да Србија добије професионалне, одговорне, и
цивилизоване телевизијске станице са националном фреквенцијом. Време је да
грађанима Србије појасните шта сте све покушали, и због чега нисте успели.

  

Верујемо да не пристајете да се сврстате на страну гебелсовске пропаганде Александра
Вучића, и његових медијских егзекутора, и стога, дозволите, од вас очекујемо да
грађанима Србије кажете истину. Иако је често болна, истина је увек лековита, ми смо
уверени да ви нећете пристати да, и на даље будете део нечег што се коси са
елементарним моралним, и демократским начелима, али и законима".

  

(потпредседница Странке слободе и правде)

  

(Директно)
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