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Vyhlásenie
27. február 2018
Organizácia MEMO 98 vyjadruje úprimnú sústrasť rodine reportéra Aktualít Jána
Kuciaka a jeho priateľky. Je strašné dozvedieť sa o úkladnej vražde kohokoľvek,
keď ide o mladých ľudí začínajúcich vlastný život, je tá správa o to desivejšia.
Bohužiaľ obludnosť momentu je znásobená znamením, že sa tak zrejme stalo
v súvislosti s novinárskou prácou Jána Kuciaka.
„Dlhodobo existujúca atmosféru nedôvery, nevraživosti a konfrontácie s médiami,
pravidelné povýšenecké pohŕdanie, či dokonca agresívna vulgarita, ktorú voči
kritickej časti médií uplatňujú viacerí predstavitelia vládnej moci, je
odsúdeniahodná“ povedal Ivan Godársky z MEMO 98. „Je bohužiaľ smutným
znamením doby, že mnohí predstavitelia štátu dlhodobo postavenie novinárov v
spoločnosti podrývajú namiesto toho, aby ho upevňovali.”
Dôsledkom je spoločenské znecitlevenie a pasivita, udržovanie extrémistických
nálad, či degenerácia na obraz nositeľov negatívnych modelov správania, ktoré
sa postupne stávajú normou pre stále širšie vrstvy spoločnosti.
Výzývame nositeľov týchto nebezpečných tendencií, predovšetkým premiéra
Fica, ministra vnútra Kaliňáka, ako aj čelných predstaviteľov SNS, aby prestali
s útokmi na médiá, s verejným znevažovaním ich prínosu, či s oslabovaním
verejnoprávneho charakteru RTVS.
Zároveň sa týmto pripájame k vyhláseniu šéfredaktorov slovenských médii, v
ktorom vyzývajú štát, aby urobil všetky potrebné kroky nielen na vypátranie
zločincov, ale aj na vytvorenie podmienok pre bezpečnú prácu novinárov.
Sloboda slova, právo na informácie, nezávislé a sebavedomé média,
predovšetkým médiá verejnej služby, investigatíva, hľadanie pravdy a kritické
myslenie pri zobrazovaní spoločenských tém sú esenciami, bez rešpektu ku
ktorým sa žiadna demokratická spoločnosť nerozvíja a nekultivuje.
Najlepšou odpoveďou je nielen pochopenie a akceptovanie skutočnej úlohy
médií (nie servilné nastavenie mikrofónu), a čo najširšia podpora kvalitnej
žurnalistiky, ale aj vytváránie podmienok pre jej slobodný výkon
a nekompromisné odsúdenie a potrestanie všetkých opačných prejavov. Aby
šokujúca smrť Jána Kuciaka bola mementom pred návratom atmosféry
mečiarizmu a stálou pripomienkou, že médiá je nutné chrániť a nie na ne útočiť.

