
Dan, Politika, 01. mart 2012.

Duškove ubice još na slobodi
Nalogodavci koji su organizovali napade na crnogorske novinare u prošlosti, uključujući i
atentatore na direktora "Dana" Duška Jovanovića, i dalje su na slobodi, upozorila je u
jučerašnjem izvještaju o medijskim slobodama u Crnoj Gori Organizacija medija jugoistočne
Evrope (SEEMO).
Većina novinara i urednika crnogorskih medija, koji su razgovarali sa članovima delegacije
SEEMO, istakli su da su politički i poslovni pritisci glavna prijetnja slobodi medija. U
izvještaju SEEMO, ukazuje se i na  neriješne napade na novinare.
- Duško Jovanović, direktor i urednik lista "Dan" ubijen je u Podgorici maja 2004. godine,
ispred redakcije. Aprila 2009. godine, Damir Mandić  proglašen je krivim za ubistvo
Jovanovića, i osuđen je na 30 godina zatvora. Iste godine, sud revidira odluku i Damiru
Mandiću je kazna smanjena sa 30 na 19 godina. Nalogodavci nijesu identifikovani -
podvučeno je u izvještaju SEEMO.
Delegacija Organizacije medija jugoistočne Evrope posjetila je novembra prošle godine Crnu
Goru i srela se sa jednim brojem novinara i urednika crnogorskih medija, kao i sa
premijerom Igorom Lukšićem.
U izvještaju koji je ishod posjete, navodi se da je Evropska komisija  pozdravila  novi pravni
okvir koji dekriminalizuje klevetu i uvredu, kao i to što je Vrhovni sud donio odluku da usvoji
smjernice koje regulišu nivo novčane naknade u slučajevima klevete protiv medija, u skladu
sa standardima i sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava.
Međutim, upozorava SEEMO, Evropska komisija je navela da prethodni slučajevi nasilja i
prijetnji novinarima još nijesu pravilno istraženi i procesuirani.
- Svi preostali slučajevi napada na novinare i medije moraju biti riješeni. Otkrivanjem i
procesuiranjem svih počinilaca, Vlada bi pokazala da brine o slobodi medija. Drugim
riječima, ona bi pokazala da demokratska retorika nije fasada koja prikriva političku praksu iz
prošlosti - naveo je SEEMO.
Autori izvještaja pozvali su crnogorske medije da poštuju kodeks i da prate profesionalne
standarde.
Ističe se da je do decembra 2010.godine, kada je Igor Lukšić imenovan za premijera, Milo
Ðukanović definisao političku i medijsku scenu. Navodi se da su ga mediji podržavali ili
kritikovali, a on je javno govorio o medijima koje ne voli.
- Sadašnji premijer usvojio je povoljnije retoriku i izrazio punu posvećenost poštovanju
slobode medija - rečeno je u dokumentu Organizacije medija jugoistočne Evrope (SEEMO).
U preporukama Vladi, Organizacija, čije je sjedište u Austriji, navodi da bi zakoni trebalo da
budu pravedno i nepristrasno sprovođeni, a politički pritisak na medije trebalo bi da prestane.
- Vlada i njene institucije moraju da steknu kredibilitet. Ako većina medijskih stručnjaka vide
politički pritisak kao veliku prijetnju slobodnim medijima, vlasti na svim nivoima moraju da
pojačaju napore da steknu povjerenje - zaključeno je u izvještaju SEEMO.
M.V.

Donji dio
Autor: Marko Vešoviæ
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страна П О Л И Т И К А четвртак, 1. март 2012. 

ИЗВЈЕСТИЛАЦ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА НИЈЕ 
ПРИХВАТИО АМАНДМАНЕ 0 ТЕЛЕКОМУ 

Тенок спасава 
браца и секу 

• Компромисни амандман показао je 
оно што сам хтио да кажем када je у пи-
тању корупција у Црној Гори, без обзира 
што није поменута кониретна компанија 
- подвукао je Едуард Кукан 

Амандман шефа Делега-
ције Европског нарла-

мента за односе са Црном Го-
ром Едуарда Кукана на иред-
лог резолуције Ell-a да треба 
расвијетлити чињеницс о афе-
ри „Телеком" није ирихваћен, 
јер извјестилац, Чарлс Те-
нок, није иристао на комлро-
мис. 

Умјссто тога, члановима 
СЛШЛЈНОПОЛИТИЧКОГ одбора 
ЕП-а, који hc данас гласати о 
коначном тексту резолуцијс, 
onhe понуђена формулација 
ма -феба исиитати свс случаЈе-
вс високе корупције у Црној 
Гори, и наводе да je било зло-

Тенок 

комуникацији са Европском 
комисијом и Владом Црне To
pe, a ионако још немамо све 
чињенице о тој ствари, na по-
стоји и могућност да не помс-
псмо неке друге сличне ситуа-
ције. Листа je дуга. Мени су 
писали многи људи, један чак 
из Лондона, који су ми суге-
рисали да je било злоупотрсба 
и када су друге компанијс у 
питању, и одлучили смо да то 
ие прихватимо. Нема потребс 
да издвајамо један случај у од-
носу na други - рекао je Те-
нок. 

Извјестилац за Црну Гору 
шшовио je да службена Под-
горица треба да рјешава пита-

Луначек: Морамо бити критични 
Полемику која je обиљежила јучерашњу сједницу спољно-

политичког одбора ЕП-а водили су Улрике Луначек , по-
сланик из Аустрије, и Ана Ибришагић, из Шведске, око ни-
воа критике у односу на Црну Гору. 

Ибришагић je рекла да je Луначек „дио мале групе у ЕП-
у", те да joj je свеједно хоће ли они гласати за Тенокову ре-
золуцију или не. Луначек je на то казала да'је она „дио 
средње јаке групе у ЕП-у", и да сматра да je дио компроми-
сних амандмана превише благ када je у питању критика 
према Црној Гори. 

- Суштина je да будемо критични. Ако се неке формације 
не исправе, бићемо можда уздржани. Морамо знати да je 
било навода о бројним случајевима високе корупције и да je 
то морало да се помене - рекла je Улрике Луначек, која je 
додала и да жали што није дошло др директног помињања 
афере „Телеком". 

Она je замјерила Теноку што „поздравља" прогрес у борби 
против корупције, тврдећи да има основа само за формула-
цију „прима к знању". Луначек сматра да резултат Црне To
pe у борби против корупције није задовољавајући. 

Писали су ми многи људи, један чак из Лондона, и 
сугерисали ми да je било злоупотреба и када су друге 

компаније у питању, и одлучили смо да то не 
прихватимо. Нема потребе да издвајамо један случај у 

односу на други - рекао je Тенок 

употреба у приватизацијама, a 
остаје амандман да треба ри-
јешити нападе на новинаре и 
медије. 

Одбијање да прихвати поми-
iL.an.c- афсрс „Телеком" у резо-
луцији, извјестилац ЕП-а 
Чарле Тенок образложио je 
оцјеном да не треба помињати 
конкрстнс случајеве јер по-
стоји могућност да посзоје и 
друге злоупотребе у процесу 
нриватизацијс. 

- Одлучио сам да се питање 
афсре „Телекома" рјешава у 

ња рсформс судства, борбе 
против корупцијс и организо-
ваног криминала, као и стату-
са расељених лица, и избје-
глица. 

- Вјерујем да je децембарска 
одлука Европског савјета би-
ла резултат иолитичких моти-
ва неких држава чланица Уни-
је, a не толико комептара да 
Црна Гора није напредовала. 
Вјерујсм, напротив, да јесте -
рекао je Теиок. 

Он je подсјетио да Црна To
pa користи суро као валуту, 

иако HHje дио еурозоне,а наво-
дсИи да зато треба да поведс 
рачуна о екомомској стабил-
ности. 

Едуард Кукан, који je пред-
ложио амандман о Телекому, 
рекао j e да je задовољан како 
су ствари на крају завршсне, 
иако није нрихваћена форму-
лација која се директно одно-
сила на црногорску компани-
џ 

Имамо шансу за добар из-
вјсштај. Мислим да јс компро-
мис иоказао оно што сам хтио 
да кажсм када j e у питању ко-
рунција у Црној Тори, без об-
зира што није поменута кон-
крстна компанија - подвукао 
je Кукан. 

Посланик ЕП-а из Словени-
јс Иво Вајгл сматра да напа-
ди на новинаре остају разлог 
за озбиљну забринутост и да 
стога треба ријсшити све ата-

ке. Он je рекао да подржава 
остварањс преговора Црне To
pe и ЕУ, и истакао да тиме по-
чиње „болан" процес присту-
па европском савезу. 

Шведски посланици Јоран 
Фарм и Ana Ибришагић по-
здравили су прогрес који je 
Црпа Topa остварила на испу-
њавању европских стандарда, 
али су истакли да je знатно 
више резултата потрсбно у 
борби против корунције и ор-
ганизованог криминала, као и 
унанрсђењу слободе медија. 

У резолуцији се оцјењује да 
Црна Topa треба да ојача реги-
оналну сарадњу, као и да што 
прије ријеши спор са Хрват-
ском око Прсвлакс. Након да-
нашњег гласања о амандмани-
ма које je извјестилац уважио, 
пленум ЕП-а у априлу he ma
ca™ о коначном тексту Teno-
кове резолуције. М.В. 

ОТВОРЕНО ПИСМО В У К С А Н А С И М О Н О В И Ћ А 
Ш Е Ф У П О С Л А Н И Ч К О Г К Л У Б А Д П С - а 

Члан Извршног одбора Со-
цијалистичке народне napinje 
Вуксап Симоновић упутиојс 
јуче отворено писмо Милути-
ну Симовићу, предсједнику 
клуба посланика Демократске 
иартије социјалиста, које у 
цјелости преносимо. 

Милутине, јуче си сс и ти, ре-
коше ми неки часни људи, који 
су тледали прсиос Скушптине, 
уписао на епиеак међу неколи-
цину мојих дугогоднши.их 
сраммих гонича којс предиоди 

МилутинЦ 
шарафу власти 

Симовић 

твој шеф, за којсга све то п ра-
диш. Дрзнуо си ее, наком што 
си ехватио да ће анкегаи одбор 
за разогкривање корупцијс и 
пљачке ' TOKOM приватизације 
Телекома ипак бити формиран, 
да плачљивом фацом и дрхта-
вим гласом, чак држиш и слово 
о моралу и поштсњу. 

Е, пошто си то урадио кука-
вички, у стилу твога шефа, 

вио да си и ти Један од оних 
шрафова из власти под чијим 
je окрил.ем, или уз директно 
учешће, ојађсна, о п Ј в а ч к а н а . 
огољена и, што je најгеже, по-
нижсна и оерамоћспа Црна 
Topa. Ти си, Милутине, био 
министар у свим владама Koje 
сс нијесу бориле, већ управо 
својим криминогеним дјело-
вањем и нсчињсњсм на cno je -
врстан начин чиниле и под-
стицале срозавање стандарда 
j b y ; i H , стварање сиротињс и 
унижавањс достојанства ipa-
ђана да би шима лакше влада-
ли, цвјетање opi анизованог 
криминала, корупцнје, трго-
вине бијелим робљем, шверц 
дроге, дувана, оружја... спро-
водиле лоповску приватиза-
цију, најцрп.у пљачку и урии-
сање природних богатстава, 
издају и иродају државних и 
националиих интереса Црне 
Горе и Цриогораца... 

Е,' то je , Милутипс срам и 
брука, о чему he се причати 
док je свијета и вијска. l anpa-
во , и ти ћеш ее, Милутине, по-
мињати као једап од Оних из 
ускс групс који никада није 
имао свог става, и onaj који je 
увијек беспоговорно подизао 
ручицу за одлуке које су оја-

Заправо, и ти ћеш се, Милутине, помињати као један од 
оних из уске групе који никада није имао свог става, и 

онај који je увијек беспоговорно подизао ручицу за 
одлуке које су ојадиле овај народ и државу 

кроз некакву алузиЈу на Mojy 
личност, иринудио си ме да и 
теби упутим „отпоздрав". До-
душе, имаћу бар трунку обзи-

• р а , и то само из једног разло-
га, поштовања према старим 
морачко-ровачким всзама ди-
јела твоје фамилије и мојс ио-
родице. 

Да ли ти, Милутине, ми-
слиш да je овај народ забора-

диле овај народ и државу. Да-
кле, Милу гине, добро се запи-
зај пристоји ли 1и да ти поми-
ibein ријечи као што су: часч, 
морал, достојанство... 

AKO после овог мог елова 
ишта утувиш, утолико бол.е и 
за тсбс, и свс нае, јер ти си, 
нажалост, join увијек, ладам 
се ne задуго, једна од везив-
них чивија у режиму. 

ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЈА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ (СЕЕМО) У П 0 3 0 Р И Л А HA НЕРИЈЕШЕНЕ НАПАДЕ HA НОВИНАРЕ 
Налогодавци који су орга-

низовали нападс на црногор-
ске новинаре у прошлосги, 
укључујући и атентаторе на 
директора „Дана" Д у ш к а 
Јонановића, и даље су на 
слободи, унозорила je у јуче-
ранш.ем извјештају о мсдиј-
ским слободама у Црној То-
ри Организација медија југо-
источне Европс (СЕЕМО). 

Behnna новинара и уредни-
ка црногорских медија, који 
су разговарали са члановима 
дслегације С Е Е М О , истакли 
су да су политички и послов-
ни притисци главна пријет-
ња елободи медија. У извје-
штају С Е Е М О , указује се и 
на неријешне нападе на но-
винаре. 

Душко Јовановић, дирек-
тор и урсдник листа „Дан" 
убијен je у Подгорици маја 
2004. године, испред редак-
ције. Априла 2009. године, 
Дамир Мандић проглашен 

Душкове убице још на слободи 
• Законетреба праведно и непристрасно спроводити a политички притисан на меди-
је треба да престане - препоручује СЕЕМО 

S # Е * Е * М • 0 
SOUTH EAST E U R O P I MEDI« ORGANISAT ION 
AFHUSTE OF ТН£ I NTCRNBTIOHBt P R E S S I N S T I T U T E 

je кривим за убиство Јовапо-
Bnha, и осуђсн je на 30 годи-
на затвора. Исте године, суд 
рсвидира одлуку и Дамиру 
Мандићу j e казна смањена 
са 30 на 19 година. Налого-
давци нијесу идентификова-
ни - подвучено j e у извје-
штају С Е Е М О . 

Делегација Организације 
медија југоисточне Евроие 
посјетила j e новембра про-
шле године Црну Тору и срс-
ла сс са једним бројем нови-
нара и уредника црногор-
еких медија, као и са преми-
јером Игором Лукшићем. 

У извјештају који j e исход 
посјете, наводи ее да j e 

Европска комисија поздра-
вила нови правни оквир KO
JU дскриминализује клевегу 
и увреду, као и то што je Вр-
ховни суд донио одлуку да 
усвоји смјсрнице које регу-
лишу ниво новчане накнадс 
у случајевима клевете про-
тив медија, у складу са стан-
дардима и судском праксом 
Европског суда за људска 
права. 

Мсђутим, унозорава СЕЕ-
МО, Европска комисија je 
навела да претходни случаје-
ви насиља и пријетњи нови-
нарима ј о ш нијесу правилно 
истражени и процесуирани. 

- Сви преостали случајеви 

напада на новинарс и МСДИЈС 

морају бити ријсшсни. От-
кривањем и процееуиран.ем 
свих починилаца, Влада би 
показала да бринс о слободи 
мсдија. Другим ријечима, 
ona би показала да демо-
кратска рсторика није фаса-
да која прикрива политичку 
праксу из прошлости - навео 
j e СЕ Е МО . 

Аутори извјештаја позвали 

су црногорске медије да по-
штују кодекс и да пратс про-
фесионалне стандардс. 

Истиче се да je до децем-
бра 2010.године, када j e 
Игор Лукшић именован за 
премијера, Мило Ђ у к а н о -
вић дефинисао нолитичку и 
медијску сцену. Паводи се да 
су га медији подржавали или 
критиковали, a on j e јавно 
говорио о медијима које ne 

воли. 
Садашњи премијер уево-

јио je повољнијс реторику и I 
изразио пупу посвећеност 
поштовању слободе медија 
речено je у документу Opra- I 
низације медија југоисточне I 
Европе (СЕЕМО). 

У препорукама Влади, Ор- 1 
ганизација, чијс je сједишге 
у Аустрији, паводи да би за-
кони грсбало да буду правед-
но и непристрасно спровбђе-
ни, a политички притиеак на | 
медије требало би да преста- I 
не. 

- Влада и њене институци-
је морају да стекиу крсдиби-
литет. AKO већина медијских 
стручњака виде политички 
притиеак као велику пријет- , 
њу слободним медијима, I 
власти na свим нивоима мо-
рају да појачају иапоре' да | 
сгскну noBJepeibe - закључе- | 
но j e у извјештају СЕЕМО. 

М.В. I 

http://iL.an.c-

