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Predmet: Ispolitizirano priopćenje Reportera bez granica o U ime obitelji 

 

Poštovani g. Deloire, 

 

Udruga U ime obitelji neugodno je iznenađena neprofesionalnošću i ispolitiziranošću 

međunarodne udruge “Reporteri bez granica”, odnosno vašom čelnicom deska za EU-Balkan, 

gđom Pauline Adès-Mével, koja u svojem priopćenju etiketirala i difamirala našu udrugu kao 

“ultrakonzervativnu” i “nacionalističku”, samo zato što je informirala javnost o zloporabi 

sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske od strane tjednika Novosti, kojeg izdaje 

Srpsko narodno vijeće, institucija srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, čiji je 

predsjednik, g. Milorad Pupovac istovremeno i potpredsjednik  srpske političke stranke ( 

Samostalne demokratske srpske stranke”) koja je dio aktualne vlasti. 

 

Udruga Reporteri bez granica u svojem priopćenju od 4. travnja 2017. proziva U ime obitelji 

što je “održala tiskovnu konferenciju ispred Sabora na kojoj je optužila Novosti za poticanje na 

netoleranciju protiv hrvatskog naroda i pozvala je Savjet za nacionalne manjine da mu uskrate 

financiranje i time ga prisile na gašenje”, a da uopće ne navodi argumente koje je U ime obitelji 

u svojem Izvještaju o tom slučaju dostavila javnosti. 

 
Naime, Srpsko narodno vijeće je za svoj tjednik “Novosti” dobilo 3,2 milijuna kuna proračunskog 

novca od strane Savjeta za nacionalne manjine u sklopu natječaja za poticanje kulturne 

autonomije nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Udruga U ime obitelji je analizirala 

pisanje tjednika Novosti u 2016. i ustvrdila da tjednik Novosti ne donosi sadržaje kojima se 

promiče kulturna autonomija srpske nacionalne manjine, dok istovremeno u brojnim tekstovima 

tijekom cijele 2016. promiče netoleratnost prema većinskom hrvatskom narodu, što je protivno 

uvjetima natječaja Savjeta za nacionalne manjine. Uvjeti natječaja u članku 16 propisuju sankcije 

za udruge primateljice sredstava natječaja koji su svojim radom promicale netolerantnost prema 

drugim nacionalnim manjinama ili pripadnicima većinskog naroda: obustavu financiranja i 

gubitak prava na prijavu za sredstva Savjeta za nacionalne manjine na tri godine. U ime 

obitelji je 13.2.2017. održala ispred Sabora konferenciju za medije na kojoj je informirala javnost 

o kršenju uvjeta natječaja Savjeta za nacionalne manjine od strane Srpskog narodnog vijeća, 

odnosno tjednika Novosti, te predočila sve argumente u publikaciji Izvještaj o zloporabi 

proračunskog novca namijenjenih srpskoj nacionalnoj manjini.  

https://issuu.com/uimeobitelji/docs/zbog___irenja_netolerancije_prema_h
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2780994.html
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Čelnica deska za EU-Balkan, gđa Pauline Adès-Mével, se u priopćenju Reportera bez granica 

uopće ne osvrće na ove javno poznate argumente, iako je njezina dužnost bila napraviti 

nužne provjere za svaki od slučaja mogućeg kršenja slobode tiska, već jednostrano tvrdi da 

“članci tih novinara [tjednika Novosti] ne predstavljaju prijetnju hrvatskoj naciji, u što nas žele 

uvjeriti te skupine. Baš naprotiv, upravo kampanja za ušutkavanje novinara ugrožava demokraciju 

u Hrvatskoj. Ova kampanja zastrašivanja i stigmatizacije nanosi veliku štetu slobodi informiranja i 

medijskom pluralizmu.” 

 

Posebno je zabrinjavajuće što udruga Reporteri bez granica, koja navodi da je njezino temeljno 

djelovanje zalaganje za slobodu govora i tiska, proziva U ime obitelji upravo za korištenje 

slobode govora i tiska za informiranje javnosti o zloupotrebi 3,2 milijuna kuna 

proračunskog novca od strane tjednika Novosti, namijenjenih promoviranju kulturne 

autonomije srpske nacionalne manjine. 

 
U ime obitelji također primjećuje da su Reporteri bez granica u prozivanju U ime obitelji suglasni 

s Hrvatskim novinarskim društvom, čija se potpredsjednica Slavica Lukić nalazi u mogućem 

sukobu interesa, kao nevječana supruga Milorada Pupovca, predsjednika Srpskog narodnog 

vijeća, nakladnika tjednika Novosti, koji je i potpredsjednik “Samostalne demokratske srpske 

stranke”, članice vladajuće parlamentarne većine u Hrvatskom saboru i koalicije u izvršnoj vlasti. 

S obzirom da je U ime obitelji svoj Izvještaj o zloporabi proračunskog novca namijenjenih 

srpskoj nacionalnoj manjini dostavila nadležnim tijelima: Savjetu za nacionalne manjine, 

saborskom Odboru za nacionalne manjine, Državnom odvjetništu i predsjedniku Vlade, 

priopćenje međunarodne udruge “Reporteri bez granica” doživljavamo kao oblik političkog 

pritiska na institucije kako bi se zaustavilo njihovo postupanje u vezi zlouporabe 

proračunskih sredstava od strane Novosti, odnosno Srpskog narodnog vijeća.  

 
Tražimo javnu ispriku gđe Pauline Adès-Mével zbog štete koju je pristranim i neprofesionalnim 

priopćenjem nanijela ugledu U ime obitelji. 

 
S poštovanjem, 

 
Željka Markić  

 
______________________ 

Predsjednica udruge U ime obitelji 

 

https://issuu.com/uimeobitelji/docs/zbog___irenja_netolerancije_prema_h
https://issuu.com/uimeobitelji/docs/zbog___irenja_netolerancije_prema_h

