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Савету за штампу 

 

Поштовани, 

у име НВО продукције Рома Ворлд обраћамо Вам се да у складу са својим овлашћењима 

реагујете на писање Независних дневних новина ИНФОРМЕР у коме се јасно поспешује 

мржња према ромској заједници. Сматрамо да јавност треба и има право да зна када дође до 

оваквих ситуација али да ли је требао овакав наслов 

 UHAPŠENA MAJKA MONSTRUM 

IZ ROMSKOG NASELJA U 



BEOGRADU! Bebu od 11 meseci 

polila ključalom vodom! 
Ivana Marković iz beogradskog romskog naselja Mali Leskovac 

uhapšena je juče pod sumnjom da je svoju 11-mesečnu ćerku 

Zoranu ključalom vodom polila po nogama! 

Линк: 

http://www.informer.rs/vesti/hronika/65875/UHAPSENA-

MAJKA-MONSTRUM-ROMSKOG-NASELJA-BEOGRADU-

Bebu-meseci-polila-kljucalom-vodom 

Где следе коментари читалаца; 
KoleM12.04.2016. 11:05 

Al se oni razmnožavaju. 
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Odgovori 

 

Skretnicar12.04.2016. 11:22 

Sta se cudite: Pripremaju decu za ulicu i prosenje ! 
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beograd 112.04.2016. 15:32 

@Skretnicarna zalost upravo rade i gore stvari, ma koliko neko ne verovao u to. lome deci udove 

dok su mala, prave ih bogaljima, da bi lakse izmamili samilost prilikom prosnje. retki su oni koji nisu 

mentalno zaostali, njima svaka cast. trude se da se obrazuju i uklope u drustvo. ali ovi , nikad. njihov 
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mozak je nerazvijen. to samo sterilisati posle prvog deteta. prinudno. mozda zvuci grubo, ali to je 

jedini spas za njihovu nerodjenu decu. u suprotnom bice novih opekotina, preloma... a da je ovo 

dete samo povuklo sud sa sporeta, opeklo bi ruke, lice, grudi, a ne samo donji deo nogu. boze dragi 

to je monstrum bez duse a ne majka. 
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Snezana12.04.2016. 12:15 

UZAS! Svako se zove majkom na ovom svetu. Boze dragi, jadno detence. :((( 
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Сматрамо да је прекршен КОДЕКС новиара Србије јер је у наслову назначена национална 

припадност ухапшене особе, као и подручје у коме је ухапшена једна особа, 

IV ОЗГОВОРНОСТ НОВИНАРА 

5. Новинар је дужан да поштује и штити права и достојанство деце, жртава злочина, 

особа са хендикепом и других угрожених група. 

V НОВИНАРСКА ПАЖЊА 

4. Новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и 

учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, 

старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, 

националном или друштвеном пореклу. 

 

 

 

У Нишу,                                                                                           Туркијан Реџепи 

13.04.2016.г.                                                                                     глодгуредник 
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