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Pan Kamil Szwarbuła
Przestawił Pan REM swoją skargę na artykuł Tomaszowskiego Informatora
Tygodniowego (TIT) z 17 grudnia 2021: „Adopcyjna patologia w
tomaszowskim schronisku. Pies nie może mieszkać w ciepłej budzie, a kot
wychodzić na dwór” (zajawka artykułu na okładce TIT). Jak wynika ze skargi,
jest Pan rzecznikiem Fundacji Amicus Canis, która działa na rzecz
skrzywdzonych zwierząt i jako jej wolontariusz pomaga przy adopcjach kotów
ze schroniska w Tomaszowie Mazowieckim.
REM zapoznała się z tym artykułem. Uwagę zwraca kategoryczny ton
publikacji. Zarówno przytoczona zajawka, jak i nadtytuł, i tytuł na str. 18 nie
pozostawiają wątpliwości: „Wolontariusze zajmujący się adopcją działają na
szkodę zwierząt i schroniska”.
Autor tekstu, Krzysztof Krasnodębski, pisze: Postanowiłem sprawdzić na czym
polegają procedury adopcyjne… Powiedziałem, że chciałbym adoptować psa.
Kończy stwierdzeniem: To jest kompletna paranoja! Tego typu podejście do
adopcji zwierząt nie tylko nie ma nic wspólnego z logiką, ale jest działaniem na
szkodę zwierząt i schroniska. Czy ktoś ma nad tym jakąkolwiek kontrolę? I
przytacza opinie lekarzy weterynarii (anonimowych), którzy negatywnie
oceniają procedury adopcyjne obowiązujące w schronisku.
Redakcja ma prawo do swobodnej oceny zachowania bohaterów jej tekstu, ale
najpierw powinna profesjonalnie zebrać informacje. Z tekstu pana
Krasnodębskiego nie wynika, że przedstawił się jako dziennikarz; telefonicznie
rozmawiał z jakąś panią ze schroniska; przytoczył relację pani Danuty, która
zgłosiła się do redakcji; a jego rozmówcy - weterynarze nie chcieli wypowiadać
się imiennie.
„Zaproponowałem redakcji przygotowanie artykułu do następnego numeru, w
którym zostaną przedstawione racje naszej organizacji” – informuje Pan REM.
„Autor tekstu odpisał mi, że w kolejnych numerach będą artykuły zmierzające
do poddania ocenie i krytyce społecznej zachowań wolontariuszy, polegających
na uniemożliwianiu adopcji zwierząt, działaniu na ich szkodę i na szkodę
finansową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.
REM stwierdza, że autor inkryminowanego artykułu w TiT naruszył zasadę
prawdy (nie dołożył starań by dotrzeć do wszystkich źródeł informacji) i
zasadę oddzielania informacji od komentarza. Co więcej, zapowiedział
dalsze takie postępowanie odmawiając wysłuchania racji atakowanych przez
niego osób.

Na przykładzie tej publikacji TIT REM ze smutkiem konstatuje, jak szkodliwie
rozprzestrzeniają się wzorce zbierania i przedstawiania informacji
nformacji nie mające
nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem. Tytuły artykułu TIT są jak paski
„Wiadomości” TVP: oceniają zamiast informować. Metody
etody zbierania materiału
są podobne: podszywanie się pod kogoś innego, anonimowe źródła, wzywanie
do kontroli w atakowanych
atakowanyc instytucjach.
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