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ЕФН писмено се обрати до Хан:
Потребни се итни медиумски реформи
пред изборите
Ми се допаѓа
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Топ тема:Што доколку опозицијата
одлучи да ги бојкотира изборите?

Најчитани содржини
→ Горан Грујевски да биде пуштен дома,
одлучи Кривичниот совет

→ Му се слоши на судијата - исказот на
Јанкуловска прекинат

→ Топ Тема: Дали повлекувањето на
Европската Федерација на Новинари, во која членуваат, Здружението на новинарите
на Македонија и Синдикатот на македонските новинари и медиумски работници,
денеска во писмо испратено до еврокомесарот Јоханес Хан ја изразија
загриженоста во однос на состојбата со слобода на медиумите во Македонија. Во
нивното писмо се вели дека земјава е во длабока политичка криза од 2015 година,
откако опозицијата го бојкотираше Парламентот и го објави скандалот со
прислушувањето. Опозицијата во следните месеци, се вели во писмото на ЗНМ,
обелодини серија телефонски разговори главно меѓу високи претставници на
Владата, кои индицираат сериозни незаконски активности, злоупотреба на
службената должност и корупција. Како дел од овој скандал како што тврдеше
опозицијата е и тоа дека повеќе од 100 новинари биле нелегално прислушувани од
државната тајна служба.
-Заедно со нашите локални членки, ние сме сериозно загрижени дека ЕУ не е
целосно конзистентна во своите изјави за реформите на медиумите. Од оваа
недела, ЕУ престана да инсистира дека е потребно да се случат реформи за
медиумите пред изборите кои се презакажани на 5-ти јуни.
Ние сме убедени дека ако не го искористиме овој момент за спроведување на
медиумските реформи, кога сите потписници се на преговарачка маса, ќе
пропуштиме одлична можност да имаме сериозни промени кои сите ние ги
чекаме толку долго, а се од клучно значење за Македонија и во регионот. Тешко е
да се има фер избори кога главните медиумите се под директно влијание на
владата.
Ве повикуваме вас, драг комесаре, да извршите притисок врз владата дека
реформите во медиумите во Македонија треба да се случат пред изборите, како
што е наведено во "Договорот на Пржино". Ова е единствениот начин да се
ослободат медиумите од политичкото влијание на владата како предуслов за
професионално известување за претстојните избори.
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Слични вести:

министрите на ДУИ од владата е криза во
кризата или предизборна операција „чист
образ“?

→ Вучиќ: Бог нека им прости на тие
наши Срби кои ја фрлија бомбата

→ Сомнежи во теренската проверка на
ДИК

→ Јанкуловска веќе еден час е во
Кривичниот суд- дали ќе и биде одземен
пасошот?

→ Последниот збор ќе го има Ахмети

