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ЗНМ не го прифаќа предлогот на ВМРОДПМНЕ за медиумите
18:00, 27 јануари

Сподели ја веста:

ЗНМ го одби предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за реформи во медиумите. Го оцени како
брутален напад врз независноста на медиумите и обвини дека со овој предлог, Владата
се обидува да се меша во политиката, финансиите и мисијата на медиумскиот сектор.
„Предлогот ја убива смислата за постоење на медиумите во едно демократско
општество, точно и навремено да информираат, критички да ја опсервираат реалноста

и да поттикнат дебата за прашања од јавен интерес. Ги повикуваме СДСМ, ДУИ и ДПА
како и ЕУ и САД да го отфрлат овој предлог на ВМРО-ДПМНЕ и да се заложат за идејата
на посредникот Питер Ван Хауте, како единствено системско решение кое овозможува
предуслови за слободни медиуми“, рече Насер Селмани, претседател на ЗНМ.
Индиректно предлогот на ВМРО-ДПМНЕ го коментираше и британскиот амбасадор во
земјава, истакнувајќи ја важноста на деполитизација на медиумите, а како пример го
наведе британскиот јавен сервис.
„Бидејќи доаѓам од Велика Британија, каде јавниот сервис и приватните медиумски
компании се обидуваат да бидат под што помало влијание на политиката, инстинктивно
чувствувам дека обидот за да се стигне до политичка избалансирана поддршка во
секоја организација е тешка работа. Ние сакаме исто како во Би-Би-Си и во јавниот
сервис, да ставиме луѓе врз основа на способноста да се направи нешто, притоа барајќи
од нив политичките гледишта повеќе да ги остават дома отколку да ги донесат на
работа. Но, како што реков, ова е прашање за кое треба да дискутира работната група и
да стигнат до решение за кое ќе веруваат дека е потребното решение за Македонија“,
изјави Чарлс Герет, амбасадор на Велика Британија.
Од МРТВ одбија да го коментираат предлогот на ВМРО-ДПМНЕ кој беше изнесен на
последната седница на работната група, со образложение дека не сакаат да
коментираат ниедна политичка изјава или некоја партиска одлука.
Предлогот на ВМРО-ДПМНЕ предвидува власта и опозицијата да имаат свои уредници
во МРТВ, да има зголемување на буџетот за јавниот сервис за 0,03%, радиодифузната
такса да продолжи да се плаќа, да има намалување на казните за медиумите, а
просторот за партиско рекламирање во текот на предизборните кампањи да се дели
според резултатот на последните избори.
Кренар Садику
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