
УНС: Југослав Ћосић води политичку хајку против Удружења у корист својих послодаваца, а против интереса јавности и новинарске етике
недеља, 25 октобар 2020 19:33

Удружење новинара Србије (УНС) оптужило је данас директора програма Н1 Југослава
Ћосића да против тог удружења „води политичку хајку“.

  

„УНС осуђује поступак Ћосића, који је организовао наше колеге запослене на овој
телевизији да својим потписима подрже одмазду коју Ћосић спроводи против УНС-а у
корист својих послодаваца, а против интереса јавности и новинарске етике“, саопштило
је то новинарско удружење.

  

  

Како је наведено, „Ћосић је протеклих дана против УНС-а покренуо цео медијски
комплекс који газде Јунајтед групе у Србији контролишу и који, поред Н1, укључује и
Нова С телевизију и портал Нова.рс“.

  

„Политичка пропаганда Н1, која уместо аргумената потеже догађаје од пре тридесет и
више година, те личне дисквалификације председника УНС-а и председнице Суда части
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УНС-а који са тим давним догађајима нису имали никакве везе, не могу да сакрију
суштину збрке коју је Н1 направио грешком свог директора“, навео је УНС.

  
  

УНС се замерио Ћосићу тиме што је затекао Н1 у кршењу основних новинарских правила
и што је о томе обавестиоо стручну јавност

    

У саопштењу је речено да се УНС „замерило Ћосићу тиме што је затекло Н1 у кршењу
основних новинарских правила и што је о томе обавестило стручну јавност, у
професионално беспрекорном тексту Јоване Пешић на сајту УНС-а“ и да је „одмазда
против УНС-а кренула тек кад су тај текст пренели Ћосићеви медијски и политички
ривали“.

  

Како је наведено, „телевизија Н1 је 28. септембра известила како је швајцарски суд у
спору Драгана Шолака против Информера, Студија Б и ТВ Пинк пресудио у корист
Драгана Шолака јер, обратите пажњу, ‘тужени медији на суду нису доказали ниједну од
тврдњи које објављују'“.

  

„Н1 је тог дана сакрила основну информацију: да тужени медији на суду нису ништа
доказали, нити покушали да докажу, будући да тужени медији суду нису ни приступили.
Што ће рећи да тужене медије на суду нико није заступао, да се њихови аргументи тамо
нису чули, да њихови адвокати нису ни изводили доказе за тврдње које су тужени
медији објавили“, речено је у саопштењу.

  

У саопшењу је речено да је „редакција Н1 имала могућност да исправи свој почетни
пропуст и одговори на питања стручне јавности“.

  

„Уместо тога, Ћосић се одлучио на језик ратног похода, ‘муницију’ и политикантство о
давним деведесетим годинама. Зашто, кад је све лако могло да се реши
професионалним разговором о новинарским стандардима?“, саопштио је УНС.

  

УНС добија претње на Твитеру
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Удружење новинара Србије (УНС) пријавило је данас Тужилаштву за високотехнолошки
криминал претње које су му упућене на Твитеру након што је на тој друштвеној мрежи
објавило саопштење у којем позива новинаре Н1, Нове и Нова.рс да се одупру притиску
власника и престану да крше професионални кодекс.

  

„Која сте ви гамад, ал ћете висити за ово, један по један = СВИ“, гласи једна од претњи
која им је упућена на Твитеру, саопштили су из УНС-а.

  

УНС позива новинаре Н1, Нове и Нова.рс да се одупру притиску власника и
престану да крше Кодекс новинара

  

Навели су да су претње пријавили тужилаштву преко Сталне радне групе за безбедност
новинара, у којој су уз представнике УНС-а и других новинарских и медијских удружења
високи представници полиције и тужилаштва.

  
  

Испод објаве УНС-а на Твитеру налази се више од двеста агресивних, вулгарних и
увредљивих коментара

    

„Испод објаве Удружења под називом ‘УНС позива новинаре Н1, Нове и Нова.рс да се
одупру притиску власника и престану да крше Кодекс новинара’ коју смо 23. октобра
поставили на Твитеру налази се више од двеста агресивних, вулгарних и увредљивих
коментара“, кажу они.

  

Према њиховим речима, томе су се придружили и други корисници Твитера.

  

„Хајци против УНС-а на Твитеру су се придружили уредници и новинари медија Јунајтед
групе, постичући своје симпатизере да језиком мржње и агресивности коментаришу
УНС-ово саопштење, у којем их позивамо да се одупру притиску власника и да престану
да својим извештавањем драстично крше Кодекс новинара“, навели су у УНС.
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УНС ће наставити да доставља претње тужилаштву

  

Како су истакли, покушај дискредитације УНС-а на Твитеру уследио је након што је
саопштило да су Н1, Нова и Нова.рс прекршили етичка и професионална правила
извештавајући о пресуди циришког суда по тужби Драгана Шолака против Пинка,
Информера и Студија Б, као и о информацијама које је УНС објавио о том судском
поступку.

  

„Драган Шолак је сувласник Јунајтед групе у чијем су власништву Н1, Нова и Нова.рс.
Осим на Твитеру, редакцији УНС-а на имејл и у коментарима на сајту стигао је низ
једнако увредљивих и вулгарних коментара на то саопштење, као последица
непримерене кампање коју воде медији Јунајтед групе“, наводи УНС.

  

У саопштењу се закључује да ће УНС, као члан Сталне радне групе за безбедност
новинара, наставити да доставља претње тужилаштву које подстичу насиље и
представљају претњу по нашу безбедност.

  

(Бета, Н1) 
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