Позив за новинаре
ТРИБИНА О СЛОБОДИ ГОВОРА
У понедељак, 28. септембра 2015. године у 19:00 часова, у Његошевој 77, градска општина
Врачар наставља серију трибина „На Врачару слободно“. Тема трибине је Слобода говора.
O значењу слободе говора и о личним искуствима говориће позоришни редитељ Кокан
Младеновић – истакнути и награђивани редитељ, некадашњи управник ДАДОВа, Атељеа
212, Народног позоришта у Сомбору и Дејан Илић – уредник у издавачкој кући Фабрика
књига који је магистрирао и докторирао на програму студија рода и културе на
Централноевропском универзитету и један од активнијих блогера. Модераторка трибине је
чланица Већа Тамара Трипић.
Ова тема је актуелна за грађане и грађанке који траже слободан глас и слободу изражавања
различитог мишљења и аргумената. Слобода говора је једно од базичних људских права,
без слободе изражавања нема демократског, отвореног друштва и нема остваривања
других права као што је слобода окупљања и организовања. Слобода говора значи право
на изражавање без цензуре, без страха од казне и без организованог притиска других
чланова заједнице.
Појединац има право да каже шта мисли, има право и да поднесе кривичну пријаву уколико
сматра да неко угрожава његов лични или професионални интегритет. Обавеза је и
одговорност државе да штити право на слободу говора. А свако привођење или саслушање
појединца због јавно израженог мишљења је враћање кривице за вербални деликт, казне
која се често изрицала у нашој комунистичкој историји.
Остваривање слободе говора у држави мења се упоредо са технолошким развојем, данас
слобода говора значи приступ медијима и право на изражавање ставова преко друштвених
мрежа.
Врачар је од увођења вишестраначја у Србији бастион слобода и демократије и има
обавезу да остане уточиште за вредности које се понекад у друштву забораве. Ми морамо
да заједно са свим савесним припадницима друштва који имају нешто да кажу у одбрану
људских права, омогућимо грађанима да се препознају и сусретну са људима који имају
став о темама које потресају друштво као целину.
Након летње паузе, градска општина Врачар наставља серију трибина „На Врачару
слободно“. Почели смо темом слободе медија, отворили смо питања о постојању цензуре,
али и аутоцензуре, отворила се жива дискусија о квалитету образовања али и о инстант

докторантима и лажним дипломама, о политичкој одговорности у Србији и да ли је она
могућа. О свим овим питањима говорили су људи који су увек имали храбрости и знања да
се у свом јавном раду боре за грађанске слободе и права у најширем смислу (Бранка Прпа,
Бојана Лекић, Зоран Пановић, Чедомир Чупић, Јована Глигоријевић, Слободан Георгијев,
Србијанка Турајлић, Ђорђе Павићевић, Драган Матијевић).
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