
Opinia REM w sprawie „Wiadomości” TVP o 19:30 w poniedziałek 27 września 2021 przez 5 sekund pokazywały cztery zdjęcia mające ilustrowaćwśród nich są także narkomani, pedofile i zoofile”. Na zdjęciach widoczne było wypięte w stronę kamery niemowlę, dmężczyzna z tyłu konia lub osła kwadratów zasłaniających częśćkrytyki, nazajutrz „Wiadomości” pokazały je ponownieRada Etyki Mediów uważa, że „Karty Etycznej Mediów. Złamały pierwszeństwa dobra odbiorcy. Fakt, że te zdjęcia zostały upublicznione podczas zwalnia redaktorów i wydawcówobrazami drastycznymi w porze przeznaczoinformacyjnych. Nie wszystkie ogólnopolskie stacje telewizyjne opublikowały te zdjęcia, a „Fakty” TVN, nie pokazując tych obrazówzdjęcia „Wiadomości” bezkrytycznieimigrantów.                                                                                                                              Po raz pierwszy polscy dziennikarze której media nie są wpuszczane na warunkach wszelkie wypowiedzi przedstawicieli władz powinny być przez media opatrywane klauzulą wskazującą, że „jest to informacja, jesteśmy w stanie sprawdzić z powodu niedopuszczenia dziennikarzy do miejsca wydarzenia”.  Brak takiego stwierdzenia od dawna nie kierują się one zasadą prawdyprzekazywane informacje były zgodne z prawdązniekształceń, w ich właściwym W imieniu Rady Etyki Mediów
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 w sprawie drastycznych zdjęć w „Wiadomościach” TVP„Wiadomości” TVP o 19:30 w poniedziałek 27 września 2021 przez 5 sekund pokazywały zdjęcia mające ilustrować słowa o imigrantach: „Zabezpieczone materiały wskazująnarkomani, pedofile i zoofile”.                                                                                   Na zdjęciach widoczne było wypięte w stronę kamery niemowlę, dziewczynkaz tyłu konia lub osła i inny mężczyzna molestujący nieletnią. Mimo czarnych część tych obrazów, wymowa zdjęć była oczywista. azajutrz „Wiadomości” pokazały je ponownie.                                                                    Rada Etyki Mediów uważa, że „Wiadomości” TVP dopuściły się poważnegoKarty Etycznej Mediów. Złamały trzy zasady: prawdy, szacunku i tolerancji oraz pierwszeństwa dobra odbiorcy.                                                                                                                Fakt, że te zdjęcia zostały upublicznione podczas ministerialnej konferencji prasowejzwalnia redaktorów i wydawców mediów elektronicznych z ochrony odbiorców w porze przeznaczonej dla ogółu widzów i w audycjach Nie wszystkie ogólnopolskie stacje telewizyjne opublikowały te zdjęcia, a tych obrazów, wyjaśniły dlaczego to robią. Publikując owebezkrytycznie powieliły propagandowy przekaz rządu                                                                                                                              Po raz pierwszy polscy dziennikarze - a więc i Rada Etyki Mediów - znaleźli się wtórej media nie są wpuszczane na teren objęty stanem wyjątkowym. Zdaniem REM w tych wszelkie wypowiedzi przedstawicieli władz dotyczące wydarzeń na tych terenach powinny być przez media opatrywane klauzulą wskazującą, że „jest to informacja, w stanie sprawdzić z powodu niedopuszczenia dziennikarzy do miejsca Brak takiego stwierdzenia w „Wiadomościach” TVP potwierdza zasadą prawdy, a więc nie dokładają wszelkich starańprzekazywane informacje były zgodne z prawdą, nie relacjonują faktów sumienniew ich właściwym kontekście.  W imieniu Rady Etyki Mediów 

 

w „Wiadomościach” TVP „Wiadomości” TVP o 19:30 w poniedziałek 27 września 2021 przez 5 sekund pokazywały o imigrantach: „Zabezpieczone materiały wskazują,że                                                                                    ziewczynka z misiem, nagi i inny mężczyzna molestujący nieletnią. Mimo czarnych była oczywista. Pomimo                                                                                                                                         ści” TVP dopuściły się poważnego naruszenia szacunku i tolerancji oraz                                                                                                                 konferencji prasowej, nie z ochrony odbiorców przed nej dla ogółu widzów i w audycjach Nie wszystkie ogólnopolskie stacje telewizyjne opublikowały te zdjęcia, a Publikując owe rządu stygmatyzujący                                                                                                                                                                  znaleźli się w sytuacji, w teren objęty stanem wyjątkowym. Zdaniem REM w tych dotyczące wydarzeń na tych terenach powinny być przez media opatrywane klauzulą wskazującą, że „jest to informacja, której nie w stanie sprawdzić z powodu niedopuszczenia dziennikarzy do miejsca potwierdza obserwację, iż wszelkich starań,aby sumiennie, bez 


