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ЗНМ: Собранието не дава да се вршат директни
преноси од расправата за извештајот на СЈО
Претседателот н Собранието на Република Македонија не дозволува други телевизии освен МТВ да вршат
директен пренос од комисиските и собраниските седници, со што го контролира протекот на информации и
тие селективно се пренесуваат до јавноста, велат од Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ).
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„Расправите што ѝ одговараат на власта ќе се пренесуваат во живо, а другите ќе се емитуваат во доцните
вечерни часови. Собранието како претставничко тело на граѓаните треба да биде пример за
транспарентност. Ако седниците на Собранието и на комисиите се јавни, тогаш нема никаква причина тие
да не можат да се пренесуваат во живо. Ако може собранискиот канал во живо да ги пренесува седниците,
тогаш зошто не би можеле и другите медиуми. Правото за примање и за пренесување на информации може
да се ограничи само ако со тоа се заштитуваат легитимни интереси. Нејасно е какви интереси штитеше
Собранието кога одлучи да не им дозволи пренос во живо на колегите од Нова ТВ“, велат од ЗНМ.
Здружението потсетува дека во Македонија во ниту еден закон или деловник не се забранува стримингот од
седниците на Собранието и на комисиите.
„Сè што не е забрането со Устав и со закон е дозволено. Власта сака да има монопол на вистината и да
одлучува кои расправи од Собрание јавноста ќе може да ги следи во живо, а кои не“, велат од ЗНМ.
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Не со пароли, бојкоти, пленуми и штрајкови. Туку длабока, коренита, семакедонска револуција на духот.
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