Warszawa, 9 maja 2022 r.
Pan Kazimierz Kleina
Senator RP
Szanowny Panie Senatorze,
W swoim piśmie do Rady Etyki Mediów prosi Pan o zajęcie stanowiska „w
związku z nieetycznym zaprezentowaniem mojego udziału” w audycji Forum
TVP Info z 18 marca 2022 r.
Pańskim zdaniem „redaktor Adrian Klarenbach utrudniał [mu] swobodną
wypowiedź” przez „nieustanne dygresje i wchodzenie w słowo”. Stwierdza Pan:
„Byłem gościem, któremu przerywano najczęściej, średnio co 45 sekund.
Zadawane pytania były nieobiektywne i dążyły do narzucenia narracji redaktora
programu”. „Naruszona została przede wszystkim zasada obiektywizmu,
złamana zasada uczciwości”.
REM zapoznała się z nagraniem programu dostępnym na stronie TVP Info. Jego
strukturę obrazuje następująca tabela:
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Był Pan trzecim od końca, po przedstawicielach PSL i PiS, uczestnikiem
programu pod względem czasu wypowiedzi. Najdłużej wypowiadał się
przedstawiciel Lewicy i drugi przedstawiciel PiS, przedstawiony tylko jako
wiceminister.

Liczba wypowiedzi w programie, oddająca częstotliwość przerywania
rozmówcy lub dopowiadania przez prowadzącego, wskazuje że Pan istotnie był
traktowany najostrzej przez prowadzącego program. Jarosławowi Krajewskiemu
z PiS Adrian Klarenbach przerywał dwa razy, ministrowi Tomaszowi
Rzymkowskiemu – 7 razy, podczas gdy Panu - aż 19 razy.
Konsekwencją tego była przeciętna długość wypowiedzi polityków: najdłuższa
u Jarosława Krajewskiego z PiS – prawie dwie i pół minuty, najkrótsza u Pana –
17 sekund. A w wypowiedzi często przerywanej trudniej jest przekazać to, co
polityk ma do powiedzenia widzom.
Poza statystyką jest jeszcze to, co mówił najbardziej aktywny uczestnik audycji
Forum, Adrian Klarenbach. Jego 52 wypowiedzi zajęły prawie jedną trzecią
programu, a były wśród nich takie:
„Muszę pana zmartwić: Ochojska pisze bzdury wyrwane nie wiadomo
skąd”;„Zacząłem sobie zdrowaśki odmawiać, że pan nie zamierza na Węgry
jechać”; „Zapytam pana tak z ciekawości: lewica na Węgry się też wybiera
wspierać Jobbika, wzorem lidera pewnej partii?”; „A Jobbik to jest dla pana jaka
partia?”; „Uwielbiam z panem rozmawiać godzinami, ale jest pięciu
uczestników programu i niech pan mi da jakieś pytanie zadać. Bo to nie jest tak,
że gość przychodzi i ma monolog”; „A inflacja skąd się wzięła? Nie róbmy
ludziom wody z mózgu. Ceny poszły diametralnie w górę”; „Cytując klasyczkę:
gdyby była przestrzegana praworządność i Izby Dyscyplinarnej by nie było, to
w ogóle nie byłoby inflacji”; „Nie można drukować pustego pieniądza. Każdy z
nas by kupił starą Franię i by sobie te pieniądze puste kręcił”;„To po co NBP
kupowało złoto w ogóle?”; „To może ja w ogóle się nie będę odzywał i będę
tylko wskazywał [kto ma mówić]. Pan sobie sam zada pytanie i sam na nie
odpowie?”; „Pobawmy się w takim razie w koncert życzeń. Czy mam przynieść
książkę skarg i zażaleń?”.
A zatem jeśli chodzi o „obiektywizm pytań” i „narzucanie narracji redaktora
programu” możemy powtórzyć jedynie to, co napisaliśmy w odpowiedzi na
poprzednią Pańską skargę do REM po jego udziale w audycji „O tym się mówi”
w TVP Info 16 sierpnia 2021:
„Przyjmując zaproszenie określonego prowadzącego do konkretnego programu
i nadawcy, polityk powinien być świadomy, co może go tam spotkać. Należy
jednak przypomnieć, że zadaniem mediów nie jest dostarczanie politykom
płaszczyzny do swobodnej wypowiedzi; ich celem jest dochodzenie do prawdy
poprzez dociekliwe pytania i kwestionowanie tego, co mówi polityk. Tego
oczekują odbiorcy mediów. Swobodny przekaz zapewniają politykom ich

wystąpienia publiczne nieprzerywane
przerywane pytaniami dziennikarzy czy
widzów/słuchaczy, o ile są przekazywane przez media”.
Jest jednak oczywiste, że w programie politycy powinni być traktowani na
równi, jednakowo, a to w audycji Forum TVP Info z 18 marca 2022 r. nie miało
miejsca.
W odpowiedzi na poprzednią Pańską skargę napisaliśmy także:
„Coo do zarzutu „narzucania narracji redaktora programu” odwołamy się do
oceny audycji >Warto rozmawiać< Jana Pospieszalskiego. Komisja Etyki TVP
tak podsumowała jej wydanie z 12 kwietnia 2021:
>Dochowanie
Dochowanie zasad rzetelności dziennikarskiej jest szczególne ważne
wa
w czasie,
gdy ludzie walczą o zdrowie i życie i gdy tak wielu widzów, w oparciu o wiedzę z
audycji telewizji publicznej może podejmować decyzje odnoszące się do
własnego zdrowia, a w szczególności szczepień czy
czy zachowania zasad
profilaktyki<.
Po zdjęciu
iu z anteny jego programu na podstawie tej opinii, Jan Pospieszalski
Pospieszals
napisał do Jacka Kurskiego:
urskiego: >Panie
Panie Prezesie, to pan chyba nie widział ani
jednego programu informacyjnego
nformacyjnego własnej telewizji<.
telewizji<
Istotnie, można przypuszczać, że gdyby tę zasadę rzeczywiście stosować w TVP,
to nie ostałaby się w niej żadna audycja informacyjna i publicystyczna,
ponieważ tak wielu widzów w oparciu o wiedzę z audycji telewizji publicznej
może podczas wyborów podejmować decyzje odnoszące się do własnego
państwa.”
Zgadzamy się zatem z Panem,
Panem że w audycji Forum TVP Info z 18 marca 2022
r. zostały naruszone zasady obiektywizmu i uczciwości Karty Etycznej
Mediów. I tak jak poprzednio ze smutkiem stwierdzamy, że tę ocenę można
odnieść nie tylko do tej audycji TVP.
W imieniu Rady Etyki Mediów

Andrzej Krajewski
Członek REM

