Svoboda slova

je u nás ohrožena?

Dne 10. dubna 2018 se v Praze konala další akce z cyklu Café Evropa,
tentokrát na téma svoboda slova. Moderování se ujala Kateřina
Etrychová z České Televize, na debatu přijali pozvání novinář a ředitel
vydavatelství slovenského Denníku N Lukáš Fila a Jaroslav Kmenta,
investigativní novinář a spisovatel, člen redakce časopisu Reportér.
Diskuse byla zahájena otázkou: „Jak se změnily podmínky pro novináře
v České republice s ohledem na svobodné vyjadřování ve srovnání se
situací před deseti lety?“. Jaroslav Kmenta na úvod prohlásil, že se
svoboda slova pomalu snižuje. Jako příklad uvedl případy trestního
stíhání politiků v roce 2005 a dnes, který ukazuje jakou mají
nejprominentnější politici moc nad médii. Lukáš Fila navázal
vysvětlením role ekonomické krize, která přihrála novinářské
společnosti do rukou jedinců, kteří mají blízko k politické scéně, nebo
přímo politikům samotným.

„Ekonomická krize přihrála novinářské společnosti
do rukou jedinců, kteří mají blízko politické scéně.”

Nadále se učastníci debaty vyjádřili k případu vraždy slovenského
investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, a diskutovali
dopad na situaci novinářů v důsledku tohoto incidentu. Lukáš Fila
potenciální dopad incidentu komentoval takto: “I když nejsou politické
ani společenské procesy okolo případu Jána Kuciaka ukončené, tak si
myslím že změny nepřinesou žádné”. Jaroslav Kmenta tomuto
prohlášení nijak neodporoval, naopak sám zastupuje názor, že v
kontextu Kuciakovy vraždy a jejich implikací pro svobodu slova, by se
novinářům mohlo dařit ještě hůř. Vývin situace podle Jaroslava Kmenta
záleží na politicích a voličích samotných. “Pokud Kuciakova vražda
nebude adekvátně potrestána, nebudeme smět být překvapení, že se
podobné situace budou opakovat, a rozmnožovat.
„Pokud nebude Kuciakova vražda adekvátně potrestána,
nesmíme být překapení, že se podobné situace budou opakovat.”

Každý politik s podobnými úmysly si řekne, že jeho šance na trest jsou
mizivé, a nebude pro ně existovat motivace jednat morálně”, říká
Lukáš Fila. V rámci debaty se téma posunulo i mimo případy České
republiky a Slovenska, a posunulo se na evropskou úroveň, konkrétně
směrem na východ. Lukáš Fila se vyjádřil k Orbánově politice v
Maďarsku, a argumentoval, že pokud bude odezva na potlačování
svobodného slova podobně opožděná, nebo úplně nepřítomá jako
byla v Maďarsku, tak se také u nás můžeme dočkat podobných
výsledků.

Organizátoři v rámci projektu Café Evropa poskytují prostor pro svobodnou diskusi. Její závěry však nelze zaměňovat s oﬁciálními stanovisky a postoji institucí EU.

www.cafe-evropa.cz

