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Више од 140 чланова академске заједнице ће у среду, 22. јануара, Радио-телевизији
Србије предати захтев за „хитно обезбеђивање објективног извештавања РТС-а о свим
актуелним и акутним проблемима у политичкој и друштвеној сфери“ и извештавање о
свим аферама које се тичу како власти, тако и опозиције.

  

  

Наводећи да су свесни чињенице да нема потребе да објашњавају шта значи
професионално и објективно новинарство, и да немају намеру да се баве уређивачком
политиком, потписници захтева су прецизно навели шта очекују од РТС.

  

„Тражимо да се у ударним терминима и у свим информативним емисијама на објективан
начин разматрају све афере – од афера Крушик, Јовањица, Београда на води, рушења у
Савамали, рампе у Дољевцима, тетке из Канаде, плагираних и фалсификованих
диплома и доктората и еколошке катастрофе, па до афера ’Ђиласових милиона’ и
односа Бошка Обрадовића према Љотићевој идеологији, али и све друге постојеће и
будуће афере које се пре свега везују за странке на власти, али и за оне у опозицији“,
пише у саопштењу.
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Како се додаје, под објективним приступом у извештавању подразумева се то да се
обезбеди могућност равноправног наступа свих релевантних страна и актера, а који би
могли несметано и без цензуре да изнесу своје аргументе и мишљења.

  

„Поред тога, тражимо избалансирано присуство у програму релевантних политичких
чинилаца и актера у друштву, како у оквиру извештаја о њиховом раду у информативним
емисијама, тако и у оквиру живих програма где би у форми отворене дебате износили
своје ставове“, траже представници академске заједнице.

  

Они наглашавају да је објективно извештавање нужно за формирање зрелог става
грађана о друштву у ком живе због чега, како наводе, очекују да јавни сервис „промени
приступ у својим емисијама“.

  

„Сматрамо да не постоје ни разлог ни оправдање за неиспуњење овог захтева.
Напротив, неиспуњењем захтева да грађане Србије информишете на објективан начин,
како то налаже ваша струка, показали бисте да је ваш циљ нешто друго - манипулација
јавним мњењем. Уместо да будете информативни сервис, наставили бисте да радите
против интереса грађана и њиховог права да знају праву и потпуну истину о свим битним
друштвеним питањима“, закључује се у саопштењу.

  

"Као конкретан доказ тога да сте одлучили да трансформишете РТС у истински сервис
свих грађана, очекујемо увођење нове емисије дебатног карактера о темама које највише
потресају јавност и уз учешће релевантних актера, подразумевајући да ће се ова емисија
надаље редовно налазити у оквиру вашег Првог програма", истиче се у захтеву.

  

 Захтев су потписали, између осталих, професори Унверзитета у Београду Дубравка
Стојановић, Даница Поповић, Сњежана Миливојевић, Миленa Драгићевић-Шешић, Јово
Бакић, Јанко Баљак, Горан Марковић. Целу листу потписника захтева можете видети на
следећем  линку .
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https://insajder.net/attachment/286/Zahtev%20RTS-u.pdf?g_download=1
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(Инсајдер, Фонет)
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