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Szanowny Panie Prezesie!
Pozaparlamentarna Społeczna Grupa ds. Covid-19 wyraża oburzenie i niniejszym składa protest wobec
zdjęcia z ramówki programu „Warto rozmawiać”.
Niestety, takie działanie TVP w powiązaniu z decyzją Komisji Etyki Telewizji Polskiej przypomina
działania znane nam z czasów minionej epoki historii Polski, o której obecnie rządząca Zjednoczona
Prawica wyraża się zazwyczaj jak najgorzej, wręcz z pogardą.
Tym bardziej zadziwia fakt, iż znajdująca się pod nadzorem rządu telewizja TVP S.A. nie waha się
wrócić do tego powszechnie potępianego stylu sekowania dziennikarzy, którzy nie wpisują się w aktualnie
obowiązującą myśl propagandową.
Program p. Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać” dla wielu Polaków był de facto jedynym w
mediach publicznych okienkiem, w którym prezentowano oceny krytyczne i przedstawiano
alternatywne propozycje w stosunku do partyjno-rządowej polityki.
Należy podkreślić, że osoby wypowiadające się w tym programie to specjaliści w swych dziedzinach.
Wśród gości ostatniego programu było trzech naukowców i lekarzy, członków naszej Grupy C19. Wszelkie
argumenty wobec tych prezentowanych w programie z dnia 12 kwietnia powinny padać w ramach otwartej
debaty, a nie przybierać formy bezdyskusyjnej cenzury.
Panie Prezesie!
Mając na względzie, że zanim został Pan powołany na obecne stanowisko, był Pan posłem do
Parlamentu Europejskiego, pozwalamy sobie przypomnieć art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej, dotyczący wolności wypowiedzi i informacji: „Każdy ma prawo do (…) otrzymywania i
przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych”.
Mając na uwadze powyższe, oczekujemy przywrócenia programu „Warto rozmawiać” na antenie TVP.
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