ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ μετά τη σημερινή του
συνεδρίαση διατύπωσε τις θέσεις για το νόμο του βασικού
μετόχου.
Οι θέσεις αυτές παραδόθηκαν στον Υπουργό Επικρατείας κ.
Θεόδωρο Ρουσόπουλο κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε την
Παρασκευή το απόγευμα.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Πάγια θέση της ΕΣΗΕΑ είναι ότι θεωρεί ως βασικό προαπαιτούμενο
της πλήρους και αντικειμενικής ενημέρωσης την απόλυτη
διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ΜΜΕ και τον
αποκλεισμό κάθε διαπλοκής ιδίως μεταξύ της πολιτικής εξουσίας
και των ραδιοτηλεοπτικών και εκδοτικών επιχειρήσεων.
Σε ότι αφορά τον Βασικό Μέτοχο η ΕΣΗΕΑ σημειώνει ότι πριν από
τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου είναι αναγκαία η ύπαρξη
ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της πολιτείας και των άμεσων
ενδιαφερομένων, ώστε να αντιμετωπίζονται όλες οι πτυχές του
προβλήματος. Κάτι που δεν έγινε με το επίμαχο νομοσχέδιο. Η
ΕΣΗΕΑ δεν ενημερώθηκε από την Κυβέρνηση και εκλήθη την
τελευταία στιγμή στην αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής.
Ένας νόμος ή ένα νομοσχέδιο όμως κρίνεται εκ του
αποτελέσματος, από την εφαρμογή του δηλαδή στην πράξη, και όχι
από τις προθέσεις του συντάκτη του. Και, στο σημείο αυτό η
Ένωση διατηρεί επιφυλάξεις για την λειτουργικότητα και
αποτελεσματικότητα του επίμαχου νομοσχεδίου αλλά και για την
δυνατότητα ριζικής αντιμετώπισης του φαινομένου της διαπλοκής
όπως αυτό φέρεται να εκφράζεται μέσω του “Βασικού Μετόχου”.
Η Ένωση έχει την άποψη ότι η “αυστηροποίηση” των διατάξεων δεν
μπορεί από μόνη της να εξαλείψει το φαινόμενο της διαπλοκής.

Αντίθετα μπορεί να οδηγήσει σε άλλων ειδών στρεβλώσεις όπως
την εμφάνιση “αχυρανθρώπων” και καταστρατηγήσεις της
συνταγματικής επιταγής. Επίσης η αντιμετώπιση του, με την
αναγωγή της έννοιας του Βασικού Μετόχου ως κυρίου -σχεδόν
μοναδικού- στοιχείου, αποδεικτικού της διαπλοκής και της
έλλειψης διαφάνειας, είναι δυνατόν να λειτουργήσει
αποπροσανατολιστικά ως προς τους άλλους λόγους οι οποίοι δεν
θίγονται με το νομοσχέδιο αλλά αποτελούν βασικά στοιχεία της
πολυφωνίας,
της
ανεξαρτησίας
των
ΜΜΕ
και
της
αντικειμενικότητας της ενημέρωσης.
Πιστεύουμε ότι το φαινόμενο της διαπλοκής είναι αποτέλεσμα
πολλών παραγόντων που η αντιμετώπισή τους θα έπρεπε να ήταν
πρώτης προτεραιότητας. Αντιθέτως δεν υπάρχουν προβλέψεις σ’
αυτό το νομοσχέδιο.
Πάγιες θέσεις της ΕΣΗΕΑ είναι:
– Η θέσπιση απαγορευτικών ή αποτρεπτικών διατάξεων που δεν θα
επιτρέπουν την δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων στα χώρο
των ΜΜΕ. Η έλλειψή αυτών των μέτρων μπορεί να οδηγήσει στον
επηρεασμό εάν όχι στην εξάρτηση της πολιτικής εξουσίας από
αυτά και μάλιστα κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό από εκείνο του
Βασικού Μετόχου.
– Η θέσπιση κανόνων για τη διανομή της κρατικής διαφήμισης στο
κέντρο και την περιφέρεια γιατί διαφορετικά η έλλειψη τους
οδηγεί στην πολιτική διαπλοκή και κατά συνέπεια
συνδιαλλαγή και μονόπλευρη ενημέρωση του κοινού.

στην

– Η θέσπιση κανόνων για την λειτουργία και τη βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων των ΜΜΕ, την διαφάνεια και την προέλευση των
κεφαλαίων τους ως και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και
των απαιτήσεων των εργαζομένων.
Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει η ταυτόχρονη αντιμετώπιση όλων των
πλευρών που συνθέτουν το πρόβλημα “διαπλοκή- αδιαφάνειαμεροληπτική ενημέρωση” η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση
μόνο του Βασικού Μετόχου είναι αναποτελεσματική και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λύση του προβλήματος.

