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И Петрит гласаше за мојот избор во ЗНМ, вели Насер Селамни.
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Претседателот на Здружението на новинари Насер Селмани му одговара на активистот и новинар
Петрит Сарачини во врска со формирањето на ад хок телото за контрола на медиумите.
Го пренесуваме фејбук статусот на Селмани.
„Началниците лесно можат да се препознаваат по тоа што безобразно лажат, со цел да ги извалкат
другите за да ги сокријат нивните валканици. Се што кажа Петрит Сарачини за мене, излажа. Еве
зошто.
Прво, Петрит тврди дека јас сум бил избран за претседател на ЗНМ од новинарите кои сега сакаат да
бидат членови на партиското ад хок тело. Ако мисли дека претседател на ЗНМ може да станеш со
поддршката од пет новинари, се лаже. Башка, во ЗНМ имаме листа на присутни од последното
изборно собрание и точно се знае кој гласал за избор на раководство на ЗНМ. Меѓу нив не беше и
Петрит!
Второ, тврди дека ЗНМ водело разговори со владата. Тоа е точно, но Петрит заборава да каже дека од
тие преговори се избриша клеватата од Кривичниот законик. Придобивката за новинарите беше
голема. 300 новинари беа ослободени од тужби за клевета! Само начаници не можат да видат ваков
очигледен успех. Ама на началниците не им се битни новинарите, туку партиите!
Трето, Петрит клевети дека јас сум имал дилема дали да го поддржиме Кежаровски после неговото
апсење. Кежаровски, неговата фамилија и јавноста знае што се направи ЗНМ заедно со другите
организации да се ослободи Кежаровски. Не само тоа, туку во ЗНМ постои записник и аудио запис од
седницата кога сме разговарале за Кежаровски. Нека дојде началникот Петрит нека слуша што сме
зборувале.
Четврто, најсмешното обвинување е дека сум имал политички амбиции. Тоа е толку началнички спин
што не вреди ниту да се коментира. Само би кажал дека мене за политички амбиции ме обвинува
човек кој држеше говори на митинзите на СДСМ. Не треба валда да го потсетам за говорите качен на
Ладата! Ад хок телото покажа, на кого му се битни интересите на новинарите, а на кого интересите на
партиите. Јавноста знае да презпознае вистински граѓански активизам и службување на партиите
маскирани со некоја невладина организација.
Петто, Петрит лаже дека не сум трпел конкуренција. Изборите во ЗНМ се слободни. На кого јас му
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забранив да се кандидира на изборите? Секој новинар што сакал да придонесува за работата на
организацијата му било овозможено. Башка, сведоци ми се колегите со кои работам веќе шест години.
Место да спинува, на Петрит нека разговара со било кој член на управните органи на ЗНМ, ќе му каже
колку јас не сум сакал конкуренција.
Коментарот дека не сум учествувал на протестот кога на Борјан му испратиле погребале венец е
малициозен и детски. Борјан знае што се направи ЗНМ кога бил цел на напад.
Целата новинарска и медиумска организација се здружи во иницијативата за сериозни реформи во
Македонија. Документот наречен Блупринт беше потпишан од сите релевантни организации. Освен
тоа во март ЗНМ и четири други организации поднесовме измени на закон, во кои се предвидуваа
сериозни реформи во медиумите. целата пратеничка група на СДСМ, дури е еден пратеник од ВМРО
ДПМНЕ, застанаа зад овие измени.
Договорот на партиите е далеку од нашите барања. Ако е тоа така, тогаш што бараат новинарите во
партиското ад хок тело, во кое членуваат челниците на една организација која е експонент на власта
во медиумите. На главниот од таа тајфа Мијалков му се браќаше со почит како началник. Камо среќа
тој да беше единствен началник во македонските медиуми. Ги имало повеќе, а на дел од нив сега им
паѓаат маските. За тоа нека не бараат виновник кај мене, туку во нивните постапки.
И сосема на крај, некој се навредил зошто сум го нарекол началник. Штом некој сака да биде во
друштво со луѓето на Латас, што друго можеш да биде освен началник“, пишува Селмани.

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на
Плусинфо значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени тука.
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