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Упродовж багатьох років національні інформаційні ресурси свідомо і цілеспрямовано
руйнували.  Сприяла цьому, на жаль, і політика державних органів, завданням яких мав
би бути розвиток національного інформаційного простору. Не зайняли належної
наступальної позиції щодо захисту національної преси, радіо і телебачення і професійні
журналістські організації. Це так, і це, як би не було прикро, потрібно визнати.

  

  

Рішення влади щодо законодавчого та організаційного обмеження діяльності російських
медіа, їхніх пропагандистських «філій» в Україні, що викликали суспільний резонанс, 
бачиться відповіддю, на думку багатьох дещо запізнілою, на інформаційне проникнення
країни-агресора. В умовах війни країна, що зазнала терористичного нападу, має право на
захист, і Україна користається ним.

  

  

Ситуація засвідчує, наскільки тонкою й хиткою є межа між поданням інформації з
дотриманням визнаних у медіасередовищі стандартів журналістики та маніпулювання
інформацією, фактично пропагандою. Тож представники нашої професії мають бути
свідомими рівня відповідальності в роботі зі словом і фактами, так само виваженими й
відповідальними мають бути дії організаторів ефірів стосовно запрошень гостей чи осіб
для інтерв’ю та ток-шоу.
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Нині дехто, прикриваючись і маніпулюючи свободою слова, намагається виправдати і
захистити тих, хто сіє «зуби дракона». На жаль, серед таких захисників і голова НСЖУ
Сергій Томіленко. Таку позицію ми, голови Волинської, Львівської, Рівненської,
Херсонської, Івано-Франківської, Миколаївської, Харківської, Хмельницької,
Тернопільської, Житомирської, Чернігівської  організацій НСЖУ, не поділяємо. Не
поділяють її і члени правління Київської міської та обласної організацій НСЖУ.
Вважаємо, що Сергій Томіленко висловлює лише свою приватну точку зору щодо рішення
про закриття проросійських телеканалів і не має права представляти її, в тім числі на
міжнародній арені, як позицію всієї української журналістської спільноти.

  

  

Заяву підписали:

  

  

Михайло САВЧАК, голова Волинської обласної організації НСЖУ.

  

  

Ярослав КЛИМОВИЧ, голова Львівської обласної організації НСЖУ.

  

  

Дмитро ТАРАСЮК, голова Рівненської обласної організації НСЖУ.
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Валерій ДОЛИНА, голова Херсонської обласної організації НСЖУ.

  

  

Лілія БОДНАРЧУК, голова Івано-Франківської обласної організації НСЖУ.

  

  

Микола СТЕЦЕНКО, голова Миколаївської обласної організації НСЖУ.

  

Олександр ГОЛУБ, голова Харківської обласної організації НСЖУ.

  

  

Петро ЛІЧМАН, голова Хмельницької обласної організації НСЖУ.

  

  

  

Віктор БОЙКО, голова Житомирської обласної організації НСЖУ.
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Олександр НАЗАРЕНКО, голова Чернігівської обласної організації НСЖУ.

  

  

Василь ТРАКАЛО, голова Тернопільської обласної організації НСЖУ.

  

  

Наталія КАЛІНІЧЕНКО, голова асоціації регіональних ЗМІ Сумської області.
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