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W obliczu pojawiaj?cych si? od jakiego? czasu na antenie TVP informacji podwa?aj?cych
zaufanie do organizacji pozarz?dowych, dzia?acze i dzia?aczki III sektora wystosowali list
protestacyjny wobec sposobu, w jaki TVP przedstawia III sektor. Do 15 stycznia 2017 mo?na
podpisa? si? pod listem. 

Poparcie pod listem mo?na zg?osi? na stronie: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2001353.html

Poni?ej tre?? listu:

LIST PROTESTACYJNY ORGANIZACJI POZARZ?DOWYCH

My, ni?ej podpisani, wyra?amy stanowczy sprzeciw wobec sposobu, w jaki redakcja i
dziennikarze g?ównego wydania „Wiadomo?ci” oraz innych programów TVP przedstawiaj?
?rodowisko organizacji pozarz?dowych, podwa?aj?c wiarygodno?? organizacji pozarz?dowych i
szkaluj?c dzia?aj?cych w nich ludzi.

Przedstawiane w mediach publicznych i powielane w serwisach insynuacje, jakoby niektóre
organizacje otrzymywa?y i wydawa?y pieni?dze w sposób nieuczciwy, korzystaj?c z rodzinnych
koligacji i towarzyskich powi?za?, godz? nie tylko w dobre imi? i wizerunek atakowanych
organizacji, ale te? w ca?y ruch aktywnych obywateli, którzy anga?uj? si? w dzia?alno?? na
rzecz dobra publicznego, pracuj?c zawodowo i wolontarystycznie w organizacjach
pozarz?dowych.

Stanowczo sprzeciwiamy si? trwaj?cej od kilku dni kampanii znies?awiania i oczerniania
dzia?aczy pozarz?dowych, zas?u?onych dla rozwoju spo?ecze?stwa obywatelskiego i III
sektora. Za haniebne uwa?amy insynuowanie, ?e atakowane organizacje otrzymywa?y
dofinansowanie ze ?rodków publicznych w sposób niejasny, wynikaj?cy z powi?za? rodzinnych,
znajomo?ci czy sympatii politycznych ich cz?onków, lub cz?onków ich rodzin.

Dzi?ki przepisom ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i wolontariacie, wprowadzonym w
2004 roku, m.in. za spraw? pomawianych w telewizyjnych materia?ach dzia?aczy spo?ecznych,
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?rodki publiczne przyznawane s? w otwartych konkursach grantowych. W takim te? trybie, po
ocenie niezale?nych komisji konkursowych, dotacje na swoje dzia?ania otrzymywa?y
zaatakowane organizacje. Nie s? znane ?adne fakty o nieprawid?owo?ciach w rozliczeniu tych
dotacji czy przebiegu realizacji dzia?a?, na które otrzyma?y dotacj?.

Obowi?zkiem mediów publicznych, utrzymywanych z daniny publicznej, jest dostarczenie
rzetelnych informacji opartych na sprawdzonych faktach. Minimalnym standardem przyzwoito?ci
dziennikarskiej jest umo?liwienie przedstawienia racji atakowanej strony. Materia?y o
organizacjach pozarz?dowych emitowane od ponad tygodnia, pos?uguj?ce si? insynuacjami,
pó?prawdami i jednostronnymi tendencyjnymi komentarzami, stanowi? zaprzeczenie
standardów dziennikarstwa informacyjnego.

??damy od w?adz TVP zaprzestania kampanii oszczerstw pod adresem organizacji
pozarz?dowych. Domagamy si? opublikowania sprostowa? i przeprosin bezpodstawnie
napi?tnowanych i fa?szywie oskar?anych dzia?aczy organizacji pozarz?dowych, którzy padli
ofiar? bezpardonowej nagonki.

Apelujemy do przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych
oraz Rady Nadzorczej TVP S.A. o natychmiastow? interwencj? oraz podj?cie niezb?dnych
kroków do zapewnienia rzetelno?ci publikowanych informacji i respektowania standardu
mediów publicznych, zgodnie z ich ustawow? misj?. Wzywamy Pana Ministra Adama
Lipi?skiego, Pe?nomocnika ds. Spo?ecze?stwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz
Rad? Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Spo?ecznej do zaj?cia stanowiska i interwencji w opisanej sprawie.

Wyra?amy nasz? solidarno?? z osobami i organizacjami atakowanymi w materia?ach
informacyjnych Telewizji Polskiej S.A.
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