Odziv na prispevek z naslovom Društvo novinarjev obsodilo napade na ekipe Televizije
Slovenija, objavljeno 1. aprila 2020 ob 15:05 (MMC RTV SLO, STA)

Spoštovani,
nemalo presenečen sem bil, ko sem svoje ime opazil v prispevku, ki govori o napadih na
novinarje.
Prepričan sem, da sem v prispevku povsem neupravičeno označen kot tisti, ki je nekoga
verbalno napadel. Sem namreč človek, ki je odločno proti vsakršni obliki nasilja, in človek, ki
se vedno postavi na stran šibkejših, ranljivejših. To nenazadnje stalno dokazujem in udejanjam
tudi ves čas moje službene poti. Prav tako sem človek, ki se še kako dobro zaveda pomembne
vloge, ki jo – še posebej v času izrednih razmer, kakršne živimo zdaj – imajo mediji in vsi, ki
opravljajo novinarski poklic. Kakor lahko korektno in verodostojno poročanje in informiranje
javnosti bistveno prispeva k uspešnemu reševanju težav, s katerimi se trenutno spopadamo v
Sloveniji in svetu, lahko nepreverjene ali neprimerno podane informacije povzročijo veliko
škode.
Ker je poročanje novinarke Duške Lah izpred velenjskega Hotela Paka, v katerem je trenutno
v karanteni nastanjenih 43 slovenskih državljanov, ki so se v domovino pred dnevi vrnili iz
Madrida, prineslo več negativnih posledic, sem se s prošnjo po bolj premišljenem in manj
senzacionalistično naravnanem poročanju obrnil na odgovorno urednico informativnega
programa TV Slovenija Manico Janežič Ambrožič.
Povedal sem ji, da je novinarka Duška Lah z dvema svojima oglašanjema iz Velenja pri številnih
ljudeh povzročila strah in stres ter številne prizadela.
V prvem primeru je šlo za to, da je v svojem javljanju v Poročila ob 13. uri v soboto, 28. 3. 2020,
podala informacijo iz »zanesljivih virov«, da sta dve osebi, ki preživljata karanteno v Hotelu
Paka, potrjeno okuženi z novim koronavirusom. Informacija je bila sicer točna, a novinarka je
vedela tudi, da ljudje v karanteni s to informacijo še niso bili seznanjeni. Kako je to, da so za
okužbo dveh med njimi izvedeli iz medijev, preden bi vedeli, za koga od v karanteni
nastanjenih (ne pozabimo, da so med njimi tudi mladoletne osebe in starejši ljudje) gre,
vplivalo nanje in na vse njihove bližnje, smo hitro videli, saj se je na nas obrnilo precejšnje
število zaskrbljenih in prestrašenih iz karantene, njihovih sorodnikov pa tudi občank in
občanov.
Prav tako je nemir, strah, stisko in občutek nemoči med ljudi novinarka Duška Lah zasejala s
poročanjem o tem, da se je »neka ženska izmuznila iz skupine, ki je prišla z letalom iz Španije
in ni odšla skupaj z drugimi takoj v karanteno, ampak je šla najprej domov v Dobrno«. Šlo je za
lažno novico. V Hotel Paka se je namreč želela zateči mlajša ženska z osebnostnimi težavami,
ki se v Slovenijo ni vrnila iz Španije in ni imela ničesar skupnega z ljudmi iz karantene.
Po vseh odzivih, ki smo jih bili v Upravi Mestne občine Velenje deležni zaradi po moji oceni
neprofesionalnega podajanja informacij javnosti, sem se čutil dolžnega ukrepati. Za telefonsko
številko odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Manice Janežič Ambrožič
sem prosil snemalca TV Slovenija, ki je bil pred Hotelom Paka. Poklical sem jo zvečer, ko smo
končali s sestankom štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje, ter nanjo naslovil prošnjo,
da naj imajo v bodoče pri poročanju v mislih tudi prizadete ljudi ter podajajo le točne

informacije. Tudi na sestanku štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje smo namreč govorili
o tem, da moramo dejavno pomagati ljudem tudi tako, da jim zagotavljamo verodostojne,
koristne in pravočasne informacije ter jih zaščitimo pred neetičnim poročanjem in lažnimi
novicami, ki razmere le še slabšajo.
Če je ta klic, ki sem ga opravil v imenu prizadetih Slovenk in Slovencev, ki so se zgroženi,
razočarani in prestrašeni obrnili na Mestno občino Velenje, razumljen kot napad, me resno
skrbi za držo nacionalne televizije in odnos tam zaposlenih do njenega poslanstva in
sodržavljanov.

S spoštovanjem do vseh novinarjev, ki z integriteto in visokimi etičnimi standardi, v teh dneh
opravljate svoje pomembno delo in motivirate ljudi, da ne obupajo.
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