
НУНС: Непримерено понашање Вучића према новинарки РТС-а Оливери Јовићевић и грађанима
петак, 03 јул 2020 19:18

 Независно удружење новинара Србије осуђује непримерено понашање председника
Републике Србије, Александра Вучића, према новинарки Оливери Јовићевић и јавности
током синоћног гостовања у емисији Упитник Радио-телевизије Србије, и јавно га
позивамо да се извини колегиници и грађанима Србије.

  

  Сматрамо да је наступ председника Србије био далеко од елементарних образаца
лепог понашања и потпуно недостојан јавне функције коју обавља. Он је у више наврата
вређао и понижавао водитељку РТС-а и избегавао да њој и грађанима пружи одговоре
на питања од јавног интереса.   

Нажалост, није први пут да се Александар Вучић арогантно и осионо опходи према
новинарима и грађанима, али се чини да његово непримерено понашање из дана у дан
постаје све интензивније и драматичније. Колегиница Оливера Јовићевић је током
емисије била веома предусретљива, али је покушала да постави и нека питања која су
имала дозу критичности, на шта је Вучић веома жестоко реаговао и истовремено
избегао да да одговоре.

  

НУНС подсећа да је професионална и етичка обавеза новинара да имају критичку
дистанцу према представницима власти и да постављају питања која су од јавног
интереса, а да је дужност јавних функционера да на та питања дају одговоре.
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  Подсећамо и на један од принципа из документа Препорука Комитета министараземљама чланицама о заштити новинарства и безбедности новинара и осталих медијскихактера Савета Европе, чији је Србија чланица:  Новинари и остали медијски актери дају битан допринос јавној расправи и процесимаобликовања мишљења у демократском друштву тако што делују као јавни и друштвеничувари и стварају заједнички простор за размену информација и идеја, као и задискусију. Њихова улога чувара обухвата, интер алиа, информисање јавности опитањима од јавног интереса, коментарисање тих ствари, позивање органа јавне властии других моћних сила у друштву на одговорност и разоткривање корупције излоупотребе власти.  (НУНС)  
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