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Приватни разговори као кључни аргументи
слободног новинарства
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Прича прва

Прије неки дан медије су преплавиле информације о скандалу у Скупштини Кантона Сарајево.

Псовање и изношење "провјерених" информација о породицама посланика засјенило је

истраживачко новинарство које је послије тога услиједило.

Промптно је реаговао портал Радио Сарајева чији су уредници свој новинарски урадак, ради јачег

дојма на читаоце, чак два пута насловили "Дно дна". А испод наслова стајале су све саме

чињенице о "случају Бацковић старији-Бацковић млађи-Фазлија". Наиме, узнемирени бх. музичар

Фуад Бацковић послије свега што је из "поузданих" извора сазнао о својој породици током

директног ТВ преноса скупштинског засједања, послије скупштинског инцидента у који је

инволвиран његов отац и коначно након што му је мајци позлило реаговао је на зиду свог "Фејсбук"

профила. Реаговао је, између осталог, и псујући. Гдје? У новинарском тексту? Не! У интервјуу

неком медију? Не! Па гдје онда? На свом "Фејсбук" профилу. Био је то сасвим довољан разлог да

уредништво Радио Сарајева издвоји из Бацковићеве приватне преписке са својим "Фејсбук"

пријатељима неколико најзанимљивијих дијелова. Јављали су се њему тог дана бројни људи

широм планете, али само један и то сасвим осакаћен разговор је био вриједан објављивања на

урбаном сарајевском порталу. Фуадов разговор са "његовом средњошколском професорицом"!

И тако су урбани читаоци урбаног портала могли сазнати како, зашто и колико професорица

подржава Фуада и његовог оца. Из прве руке. Него, хајде добро што је текст у бити колаж

изрезаних дијелова приватног разговора, али што барем није пренесен у цјелини, да читаоци

уистину могу пратити о чему је ту било ријечи! Питам се зашто је склоњен један веома битан

сегмент тог разговора? Дио у којем су наведени занимљиви детаљи о раду Кантоналног одбора

СДП-а. Добро, могу схватити уредништво јер није угодно објавити било шта што не велича СДП,

али да су одлучили баш све сакрити од својих читатеља, ех то је баш мало превише. Управо тај

занемарени дио разговора баца сјену на професионалну етику овог медија. Али није ни то све. На

адресу уредништва Портала Радио Сарајева је баш та професорица послала љубазан упит да

објаве њен текст посвећен Фуаду Бацковићу младом бх. умјетнику. Не само да није добила

никакав одговор на упит, не да текст није објављен, него једино што је добила јесте дио њеног

разговора са Фуадом на насловној страни тог портала. Е то се зове професионално и

непристрасно новинарство.

Међутим, ни веб портал Слободне Босне није одолио да на исти начин, истим поводом обогати

наш медијски простор. Која је то само бахатост! Који недостатак било каквог реда. Да ли уистину

наши медији, који воле громогласно да се хвале независношћу, урбаношћу и грађанском

храброшћу, мисле да је слобода изражавања све што нам падне на памет? Или можда, боље

рећи, све што никоме не би пало на памет? Умало заборавих. То је онај медиј чији уредник је

умјесто подршке колегици која је позвана на суд у Бањалуци изјавио да би јој дао подршку само да

не ради за режимски медиј? Који је то само храбар, независан и одважан став једног уредника!

Прича друга

Него, има нека фондација у Тузли. Зове се "Истина, помирење, правда". Не знам чиме се баве.

Ваљда помирењем истином и правдом, како им назив сугерише. Желим да вјерујем да то раде са

најбољим намјерама. Једнако праведно према свима. Међутим, у дневним новинама

"Ослобођење" прочитала сам текст предсједника те фондације који ме је запрепастио. Зашто?

Толика количина мржње, једа и нетрпељивости у име одбране истине и правде су неспојиви на

једном мјесту. Не желећи нити једног тренутка говорити о трагедији поводом које реагује

предсједник Фондације јер би то било лешинарење над жртвама, не могу не примијетити његову

нетрпељивост према онима којима се обраћа.

Он их описује овако: "позивар васколиког српства, затајила српска слога у најтежим тренуцима,

Давидовићеви почетници, лоша копија Ристе Ђоге, због хајцања јавности, српство не реагује

адекватно, експерт лешинар, Комад Будале, бљувотине којима нас засу Телевизија Републике

Српске, бјелосвјетски хохштаплер, пас рата..." Да ли иједан добронамјеран грађанин ове земље
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може и помислити да иза оваквих ријечи може стајати ријеч: помирење? Ево узмимо нека је

уредништво РТРС-а направило најгору националистичку емисију, нека су експерти који су

учествовали у тој емисији најгори националисти, највећи нестручњаци, нека су и Срби ("васколико

српство") највећи националисти, нека је све много горе и од овог наведенога, али како уочити

разлику између аутора текста и оних којима се обраћа ако их описује на овај начин? Како

вјеровати у помирење које промовише ова фондација ако је оно засновано на овако искључивим

ставовима њиховог предсједника? О каквом је ту помирењу уистину ријеч? И да ли је ријеч о

томе? Нема, нажалост ни истине, ни правде, а још мање помирења ако борци против неистине,

неправде и рата користе најгоре реторичко ватрено оружје. Не може се против мржње борити

мржњом. Или ипак, уз вјеру у правду, може?

Прича трећа

Неки млади начелник неке општине изјавио је ових дана на свом "Фејсбук" профилу да је "сполна

припадност потпуно погрешна основа за политичко организовање и може донијети само штету, а

нарочито по жене којима се кроз такве организације испере мозак до мјере да више нису способне

за нормалну социјализацију с остатком друштва." И десило му се исто као у причи првој. Медији су

у хипу пренијели његов став. Сазвали жене да веле шта имају о том "ретроградном" и ставу пуном

мржње, а нико не упита несретног начелника шта би он могао рећи тим поводом. Или је већ све

рекао? Ено, видим тражи се и његова смјена јер мрзи и вријеђа жене.

Него, мене више брине реакција ко-је-ко жена, него начелникова. Као да је ипак дотакао у мјесто

гдје су жене у БиХ најслабије? Ма видјећемо ових дана како ће овим поводом реаговати жене

широм БиХ, а не само из Сарајева. И да ли ће? Тако би барем требало бити.

    

Новости
Вијести дана
Србија
Регион
Свијет
Избори 2012

Друштво
Вијести
Панорама
Бизнис
Фељтон

Бања Лука
Градске теме
Градске вијести

Култура
Вијести
Позориште
Књижевност
Филм
Музика

Хроника
Црна хроника
Из суднице
Вијести

Плус
Теме
Путовања
Свијет
Интервју
Историја

Спорт
РС
Регион
Свијет

Технологија
Наука
Информатика
Ауто-мото
Феномени

Коментари
Колумне
Коментар дана

Забава
Jet set
Сцена
Куварица
Од трача до
истине
Луда планета
Хороскоп
Љубав и секс

НАСЛОВНА СТРАНА

Електронско издање PDF
Online издање

© Глас Српске 2012 | Импресум  | Маркетинг  | Контакт  | Латиница  | Ћирилица

 
0

Светозар Цветковић

Срђа Трифковић

Штефан Фелер

Крстина Ћирковић

Марина Чигоја

Маријана Миљић

Маријана Миљковић

Марина Чигоја

Марко Ђого

Мехмед Диздар

Миленко Киндл

Мирослав Филиповић

мр Славен Рагуж

Нада Вранковић

Неђо Ђевић

Небојша Катић

Небојша Томашевић

Неда Симић-Ж ерајић

Недељко Ж угић

Недељко Пајић

Никола Лугић

Пантелија Матавуљ

Пејо Гашпадовић (Дневник.ба)

Перица Пећанац

Перо Шпадић

Проф. др Миле Ласић

Радмила Ђевић

Расим Љајић

Ратомир Мијановић

Сандра Милетић

Свјетлана Тадић

Седин Ћенан

Слободан Дакић

Слободан Пухало

Снежана Тасић

Стефан Каргановић

Стивен Мајер

Тања Милаковић

Тања Шикањић

Твртко Миловић

Тонко Иванковић

Уго Влаисављевић

Филип Младеновић

Филип Младеновић

Штефан Филе

Skiholiday Early Booking
www.hinterhag.at/winter-holiday

Ski Hotel Hinterhag - Best Location
Book your next Winter in the Alps!

Klinike Svjetlost
banjaluka.svjetlost-bh.ba

Klinika za oftalmologiju u Sarajevu sa
najboljim stručnjacima u regiji!

10 0 0 0 

http://www.glassrpske.com/novosti/
http://www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/
http://www.glassrpske.com/novosti/srbija/
http://www.glassrpske.com/novosti/region/
http://www.glassrpske.com/novosti/svijet/
http://www.glassrpske.com/novosti/izbori2012/
http://www.glassrpske.com/drustvo/
http://www.glassrpske.com/drustvo/vijesti/
http://www.glassrpske.com/drustvo/panorama/
http://www.glassrpske.com/drustvo/biznis/
http://www.glassrpske.com/drustvo/feljton/
http://www.glassrpske.com/banjaluka/
http://www.glassrpske.com/banjaluka/gradske_teme/
http://www.glassrpske.com/banjaluka/gradske_vijesti/
http://www.glassrpske.com/kultura/
http://www.glassrpske.com/kultura/vijesti/
http://www.glassrpske.com/kultura/pozoriste/
http://www.glassrpske.com/kultura/knjizevnost/
http://www.glassrpske.com/kultura/film/
http://www.glassrpske.com/kultura/muzika/
http://www.glassrpske.com/hronika/
http://www.glassrpske.com/hronika/crna_hronika/
http://www.glassrpske.com/hronika/iz_sudnice/
http://www.glassrpske.com/hronika/vijesti/
http://www.glassrpske.com/plus/
http://www.glassrpske.com/plus/teme/
http://www.glassrpske.com/plus/putovanja/
http://www.glassrpske.com/plus/svijet/
http://www.glassrpske.com/plus/intervju/
http://www.glassrpske.com/plus/istorija/
http://www.glassrpske.com/sport/
http://www.glassrpske.com/sport/republika_srpska/
http://www.glassrpske.com/sport/region/
http://www.glassrpske.com/sport/svijet/
http://www.glassrpske.com/tehnologija/
http://www.glassrpske.com/tehnologija/nauka/
http://www.glassrpske.com/tehnologija/informatika/
http://www.glassrpske.com/tehnologija/auto_moto/
http://www.glassrpske.com/tehnologija/fenomeni/
http://www.glassrpske.com/komentar/
http://www.glassrpske.com/komentar/kolumne/
http://www.glassrpske.com/komentar/komentar_dana/
http://www.glassrpske.com/zabava/
http://www.glassrpske.com/zabava/jet_set/
http://www.glassrpske.com/zabava/scena/
http://www.glassrpske.com/zabava/kuvarica/
http://www.glassrpske.com/zabava/trac_istina/
http://www.glassrpske.com/zabava/luda_planeta/
http://www.glassrpske.com/zabava/horoskop/
http://www.glassrpske.com/zabava/ljubav_seks/
http://www.glassrpske.com/pdf/
http://www.acsbl.com/enovine/index.php?page=Prijavljivanje&resource=glas
http://www.glassrpske.com/impresum/
http://www.glassrpske.com/marketing/
http://www.glassrpske.com/kontakt/
http://www.glassrpske.com/index-lat.html
http://www.glassrpske.com/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKdo3CBoiUZe2A8eB_AbfgIHQB_OT_7QC65XgiDjAjbcBEAEg147mElD9r66AA2BHoAHjr7fsA8gBAakCvD_m039ntj7gAgCoAwHIA58EqgTgAU_QT67LuCcndx8dWOdIAVRkV4O24EBTUh-xDf_9TwTX0ZAdVg6scCIQaPGAshClWSvTyaxKgjDj_DcbLgdxdwp72uRxIpgkmA2NRefaEoGFscVLhHdF_KbOJ9_T7NT55gxvs2bXNbDq8FBFmFQRMlibZz163JjrT5oTBOKxLSSuUF0O5xUZvdx-T2sLhalPEdxC5v5L2b4uIlNW19pGuf4ht29B6N1IKYaCMCix9eeARU2S4CcyHl_eFnbOzTcz7HvEj7SoAu-N9EvlTvw6IG4r02sabu2VZ6TQ4VF-QK-P4AQBiAYBgAeF0MgT&num=1&cid=5GguaYQAn7d4aqUdnj5RQtAZ&sig=AOD64_2fq1vWK6uI_OCicVMrvQnKSPqJEg&client=ca-pub-3228146556205469&adurl=http://www.hinterhag.at
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.glassrpske.com/komentar/kolumne/Privatni-razgovori-kao-kljucni-argumenti-slobodnog-novinarstva/1402.html%26gl%3DBA%26hl%3Dsr%26client%3Dca-pub-3228146556205469%26ai0%3DCKdo3CBoiUZe2A8eB_AbfgIHQB_OT_7QC65XgiDjAjbcBEAEg147mElD9r66AA2BHoAHjr7fsA8gBAakCvD_m039ntj7gAgCoAwHIA58EqgTgAU_QT67LuCcndx8dWOdIAVRkV4O24EBTUh-xDf_9TwTX0ZAdVg6scCIQaPGAshClWSvTyaxKgjDj_DcbLgdxdwp72uRxIpgkmA2NRefaEoGFscVLhHdF_KbOJ9_T7NT55gxvs2bXNbDq8FBFmFQRMlibZz163JjrT5oTBOKxLSSuUF0O5xUZvdx-T2sLhalPEdxC5v5L2b4uIlNW19pGuf4ht29B6N1IKYaCMCix9eeARU2S4CcyHl_eFnbOzTcz7HvEj7SoAu-N9EvlTvw6IG4r02sabu2VZ6TQ4VF-QK-P4AQBiAYBgAeF0MgT&usg=AFQjCNFbFAYcN6PlLFta_RYWqX99XtytmA
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CG1TLCBoiUd62A8Pj_Aa2dvClmIcDwITskj7AjbcBEAEg147mElCf3dvR_v____8BYEfIAQGpAtbRpsfNmYc-4AIAqAMByAOfBKoE4QFP0FYQO875WMVHpxOukN47Rey48tGGGBq8yDf1hPdkTotP9TfV0pWRzO1UhFTH2VSnXlRH6iPoRndpOnnMWvIZvJBcfER9mJ7tg7-DqDJ5DXxJu_XlCw00cbNQuGptXSwXk3VYV5N5q93BcVbW-hU2y5pCb-5W55aPvcGWq1UkEW3V-MtTahE1UJ7dYIXV7zVVcb873s0WS88mPmFqb3aE_NltYL9kAQuu5DHNbW56qlGtp_VATjs2jOTsiuTljNAB1YWuacU7Kw4QicBzULH_TN42_YtEX8o0BM41TgC9qy_gBAGAB6zqiBA&num=1&sig=AOD64_2lJ9CtdokmVmZnHGELxW4HOWW0gw&client=ca-pub-3228146556205469&adurl=http://banjaluka.svjetlost-bh.ba/
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.glassrpske.com/komentar/kolumne/Privatni-razgovori-kao-kljucni-argumenti-slobodnog-novinarstva/1402.html%26gl%3DBA%26hl%3Dsr%26client%3Dca-pub-3228146556205469%26ai0%3DCG1TLCBoiUd62A8Pj_Aa2dvClmIcDwITskj7AjbcBEAEg147mElCf3dvR_v____8BYEfIAQGpAtbRpsfNmYc-4AIAqAMByAOfBKoE4QFP0FYQO875WMVHpxOukN47Rey48tGGGBq8yDf1hPdkTotP9TfV0pWRzO1UhFTH2VSnXlRH6iPoRndpOnnMWvIZvJBcfER9mJ7tg7-DqDJ5DXxJu_XlCw00cbNQuGptXSwXk3VYV5N5q93BcVbW-hU2y5pCb-5W55aPvcGWq1UkEW3V-MtTahE1UJ7dYIXV7zVVcb873s0WS88mPmFqb3aE_NltYL9kAQuu5DHNbW56qlGtp_VATjs2jOTsiuTljNAB1YWuacU7Kw4QicBzULH_TN42_YtEX8o0BM41TgC9qy_gBAGAB6zqiBA&usg=AFQjCNHCbgz3VJzP5D1P4GXUn5k2ceD89g
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Svetozar-Cvetkovic/79.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Srdja-Trifkovic/55.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Stefan-Feler/63.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Krstina-Cirkovic/17.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Marina-Cigoja/88.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Marijana-Miljic/13.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Marijana-Miljkovic/68.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Marina-Cigoja/8.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Marko-Djogo/91.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Mehmed-Dizdar/123.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Milenko-Kindl/83.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Miroslav-Filipovic/10.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/mr-Slaven-Raguz/82.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Nada-Vrankovic/40.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Nedjo-Djevic/69.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Nebojsa-Katic/86.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Nebojsa-Tomasevic/67.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Neda-Simic-Zerajic/31.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Nedeljko-Zugic/36.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Nedeljko-Pajic/106.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Nikola-Lugic/37.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Pantelija-Matavulj/114.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Pejo-Gaspadovic-Dnevnikba/44.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Perica-Pecanac/18.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Pero-Spadic/110.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Prof-dr-Mile-Lasic/78.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Radmila-Djevic/117.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Rasim-Ljajic/49.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Ratomir-Mijanovic/85.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Sandra-Miletic/6.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Svjetlana-Tadic/7.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Sedin-Cenan/52.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Slobodan-Dakic/20.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Slobodan-Puhalo/21.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Snezana-Tasic/66.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Stefan-Karganovic/122.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Stiven-Majer/77.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Tanja-Milakovic/26.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Tanja-Sikanjic/16.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Tvrtko-Milovic/96.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Tonko-Ivankovic/74.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Ugo-Vlaisavljevic/124.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Filip-Mladenovic/127.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Filip-Mladenovic/126.html
http://www.glassrpske.com/komentar/autor/Stefan-File/118.html

