
Драган Ј. Вучићевић тражи од Кајла Скота да се извини "Информеру" или ће га тужити; Вулин: "САД мора да се ограде од амбасадорових изјава"; Ђукановић: "Као дивљак вређа оне које народ хоће да чита"
четвртак, 18 мај 2017 22:45

 Главни и одговорни уредник Информера Драган Ј. Вучићевић позвао је данас
америчког амбасадора Кајла Ската да се извини овом таблоиду и најавио да ће га, у
супротном, тужити надлежним судовима у Србији, али и у САД. Вучићевић сматра да је
Скат "без икаквог разлога и ничим изазван простачки извређао Информер".

  "Он је тако увредио и напао и све наше читаоце", оценио је Вучићевић, који мисли да би
на ово би морала да реагују сва струковна удружења и све друге редакције. Напад
америчког амбасадора, према ставу Вучићевића, није само напад на Информер, већ на
све слободне медије и новинаре у Србији. Он је нагласио да ипак нема илузију да ће се
новинари и уредници у Србији већински солидарисати са Информером.   

Дачић: Неприхватљив однос амбасадора према новинарима

  

Министар спољних послова Србије Ивица Дачић данас је, поводом изјаве америчког
амбасадора Кајла Ската да је Информер олош, оценио да је то неприхватљив однос
према новинарима и најавио реаговање његовог министарства.

  

"Нико нема права да се тако односи према медијима, а најмање стране дипломате! То
неће проћи тек тако и Министарство спољних послова ће свакако реаговати овим
поводом", рекао је Дачић за Информер.
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Александар Вулин: САД мора да се огради од амбасадорових изјава

  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин оштро
је осудио испад америчког амбасадора Кајла Скота и његов брутални напад на
Информер!

  

- Рећи медију да је олош зато што вам се не допада питање је срамотно а посебно је
неприхватљиво када долази од амбасадора велике и моћне земље. Шта би се десило да
наш амбасадор у Вашингтону казе да је Вашингтон пост олош, колико дуго би остао у
земљи домаћину? Колико пута смо слушали критике упућене Вучићу баш од
претставника САД по питању медијских слобода и комуникације са неистомишљеницима,
а када се премијер или било који члан Владе Србије понео према медију као што је то
данас према Информеру учинио Скот?  - рекао је Вулин и додао:

  

- Да се било ко из Владе понео као амбасадор Скот Вучић би га сменио и замолио за
извињење. А да ли ће Скот да се извини Информеру, најтиражнијој дневној новини у
Србији и њеним читаоцима? Уколико се САД не ограде од срамног понашања свог
амбасадора како ће САД више икада имати ауторитет да у Србији или било где другде
деле лекције о поштовању медијских слобода и дијалогу са неистомишљеницима? Скот

 2 / 5



Драган Ј. Вучићевић тражи од Кајла Скота да се извини "Информеру" или ће га тужити; Вулин: "САД мора да се ограде од амбасадорових изјава"; Ђукановић: "Као дивљак вређа оне које народ хоће да чита"
четвртак, 18 мај 2017 22:45

би морао да се извини читаоцима Информера и јавности Србије коју је понизио и
увредио. Дипломатски статус није предвиђен да би се из његове сигурности вређало и
понижавало, ни медији ни грађани наше земље. Очекујем од министарства спољних
послова Србије да од амбасадора Скота и његових претпостављених затражи
објашњење и извињење. Србија то заслужује баш као што Информер и његови читаоци
не заслужују да у својој земљи буду вређани - казао је Вулин.

  

Милош Јовановић: Овакво понашање недопустиво

  

Милош Јовановић, председник Демократске странке Србије, каже за Информер да је
овакво понашање недопустиво!

  

- Ово је апсолутно недипломатско понашање представника једне стране земље које је за
сваку осуду! Оно показује сву охолост једног од представника највећих светских сила,
исте оне земље која је извршила агресију 1999. године и која активно учествује у
отимању дела државне територије Србије, нашег Косова - каже Јовановић.

  

Мирослав Паровић: Страшна изјава дипломате државе која почива на слободи
говора и медија

  

Мирослав Паровић, лидер НСП, сматра да је страшно кад овакве изјаве долазе од
представника државе која почива на слободи медија:

  

- Недопустиво је да се било који страни дипломата понаша примитивно у држави
домаћину и да даје себи за право да се бави уређивачком политиком медија. Посебно је
страшно када се ради о амбасадору САД, државе која почива на слободи говора и
медија!
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  Љиљана Смајловић:Скот као да је заборавио да представља САД  Љиљана Смајловић, новинарка и доскорашњи председник удружења новинара Србије,такође је шокирана изјавама Кајла Скота:  - Амбасадор Скот представља Сједињене Државе. Изненађена сам што звучи као да јето заборавио. Дипломата се не обраћа таблоиду као да и сам представља таблоид,уместо најмоћније нације света - рекла је Смајловић.   Дејан Вук Станковић: Гест Кајла Скота за сваку осуду

  Дејан Вук Станковић, аналитичар, сагласан је да је гест Кајла Скота за сваку осуду:   - То је за сваку осуду! Ово је гест који показује љутњу америчког амбасадора. Скот јеисувише лично одреаговао, што није препорука за дипломатског представника, који морада буде објективан и непристрасан!  Стефан Стаменковски: Информер није могао да добије већи комплимент  Стефан Стаменковски, председник Заветника, сматра да Информер није могао дадобије већи комплимент:   - За вашу редакцију је велико признање када се на овакав начин амерички амбасадоропходи према вама. То је најбољи показатељ да је начин вашег извештавања у складу садржавним и националним интересима Србије. Понашање Скота показује да нису успелида испуне задатке својих налогодаваца, па је код њега приметна извесна нервоза.  Владимир Ђукановић: Као дивљак врећа оне које народ хоће да чита  Владимир Ђукановић, посланик СНС се запитао како би реаговале САД када би нашамбасадор у Вашингтону рекао да је ЦНН олош:
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  - Ово је најбољи показатељ да дотична личност није никакав дипломата, већ агитаторпојединих политичких опција и финансијер из сенке наводних независних медија.Нервозан зато што су му инвестиције пропале, нашао је као дивљак да вредја оне којенарод хоће да чита. Наша држава би требало према дотичном да поступи једнако каошто би САД реаговале када би не дај Боже наш амбасадор у Вашингтону рекао да јеЦНН олош.  (Агенције-Информер)  
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