Warszawa, 8 września 2022 r.
Pan Marcin Masłowski
Rzecznik Prasowy
Prezydenta miasta Łodzi
Szanowny Panie,
W imieniu miasta Łodzi wniósł Pan do REM skargę na dziennikarkę TVP3
Łódź Monikę Borkowską oraz dziennikarkę Polskiego Radia Łódź Aleksandrę
Matuszewską o to, że w swoich materiałach z 11 lipca 2022 r. naruszyły zasady
prawdy, obiektywizmu oraz szacunku i tolerancji Karty Etycznej Mediów.
Skarżone materiały dotyczyły spółki z o.o. Łódzkie Nieruchomości, utworzonej,
jak pisze Pan, celem zwiększenia efektywności zarządzania zasobem
mieszkaniowym gminy.
Dziennikarce TVP Łódź zarzuca Pan przytoczenie wypowiedzi dwóch osób
przedstawionych jako społecznicy, podczas gdy są to – jak informuje Pan REM
– wielokrotna kandydatka ugrupowań prawicowych oraz były działacz
Platformy Obywatelskiej. W załączonej transkrypcji skarżonego materiału
mówią oni o zorganizowanej grupie przestępczej i mafii, które rządzą miastem
Łódź. Były działacz PO mówi również o tym, że wspomniana spółka chce
zacharapcić kolejne 40 wyremontowanych kamienic.
Zarzuty wobec dziennikarki Polskiego Radia Łódź są podobne. W jej audycji
także występuje działaczka społeczna, ta sama co w TVP3 Łódź. Jej zdaniem
nowa spółka ma wziąć w posiadanie wyremontowane budynki, co będzie
wyprowadzeniem majątku do prywatnej spółki.
REM uważnie przeczytała załączone do skargi transkrypcje obu materiałów. W
telewizyjnym zwróciło naszą uwagę połączenie powstania Łódzkich
Nieruchomości z groźbą eksmisji schorowanego emeryta z miejskiego lokalu,
który on wyremontował. Zdaniem dziennikarki powstanie tej spółki ma być
remedium na takie ludzkie tragedie. Jej materiał nie potwierdza jednak tej tezy.
Lokalni politycy przedstawieni jako społecznicy nie wierzą w poprawę sytuacji

lokatorów i twierdzą, że miastem rządzi grupka urzędników działających jak
zorganizowana grupa przestępcza. W obu materiałach zabiera głos
wiceprezydent miasta,, który tłumaczy powody powołania nowej spółki.
REM podziela Pana zdanie, że w skarżonych materiałach dziennikarki
dziennikark
TVP3 i Polskiego Radia Łódź naruszyły zasady prawdy, obiektywizmu oraz
szacunku i tolerancji. Ukrywanie lokalnych polityków pod określenie
kreśleniem
działaczy społecznych narusza zasadę prawdy,
prawdy, tak samo jak określenie spółki
miejskiej mianem prywatnej.
prywatnej Zastępowanie zarządzania przez spółkę
określeniami: wziąć w posiadanie i zacharapcić narusza obiektywizm przekazu.
Używanie określeń mafia i zorganizowana grupa przestępcza wobec miejskich
urzędników narusza ich dobra osobiste,
osobiste chronione prawem. Robią to lokalni
politycy, ale dziennikarki nie reagują ani na pomówienia,, ani na insynuacje
(wyprowadzenie majątku do prywatnej spółki).
spółki
REM ze smutkiem zauważa, że znane nam z Wiadomości TVP techniki
manipulacji stosowane są także na lokalnej antenie TVP i Polskiego Radia.
Dowodzi tego koordynacja audycji (obie tego samego dnia);
dnia); dobór tych samych
osób, które w nich występują;
występują; mieszanie informacji z komentarzem; epatowanie
ludzkim nieszczęściem (groźba eksmisji chorego emeryta); zarzuty nie poparte
dowodami.
Trudno zatem te media określać inaczej niż propagandowe.
W imieniu Rady Etyki Mediów
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