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›  ЗНМ: Бараме итна реакција на МВР и обвинителството за нападите на новинари

ЗНМ: БАРАМЕ ИТНА РЕАКЦИЈА НА МВР И ОБВИНИТЕЛСТВОТО ЗА
НАПАДИТЕ НА НОВИНАРИ
 Ангела Петровска   пет, 22.10.2021 | 5:26 pm    0 Коментари

Навреди, напади, вербални малтретирања, загрозување на интегритетот и безбедноста на новинарите во изминатите недели.

Од ЗНМ апелираат - последните инциденти кои се случија за време на изборната кампања врз новинарите, потребно е да се истражат и да не се повторат.

Од здружението побараа итна реакција на Министерството за внатрешни работи, Државната изборна комисија и Основното јавно обвинителство. 

Новинарките Ферикан Арифи од Еуроњуз и   Џумадије Ибраими од ТВ Клан, кои беа жртви на вербални напади, ги повикаа надлежните институции да
изреагираат навремено, да ја расветлат ситуацијата за да нема повторување на вакви или слични ситуации. 

Во неколку одвоени инциденти новинарки и новинари беа дискредитирани навредувани, на партиски митинзи или собири а тоа директно се одрази нивната
работа.
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0 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАРИ

Поднесени се претставки до МВР и ДИК за сите пријавени досегашни случувања поврзани со напади на новинарите во изборниот процес. ЗНМ апелира да се
реагира брзо, да се почитува работата на новинарите, но и тие како личности од страна на политичките актери, не само во процесот на предизборната
кампања, туку и во иднина.
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