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КИЇВ – 19 березня 2009 року оприлюднено «Хартію про партнерство заради
інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі», яку підписали
Віце-прем'єр-міністр України І.Васюник, керівники Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення, Національної експертної комісії з питань захисту
суспільної моралі, Національної телекомпанії України та ряду провідних телеканалів,
зокрема, 5 канал, ICTV, компанія "Телеодин" (М1, М2-Естрада), ТРК "Україна", 1+1, М1,
"ТЕТ", ТРК "Ера", "Новий канал".
Коментуючи цю подію, Віце-прем'єр-міністр
України Іван Васюник заявив, що цей документ є результатом партнерської роботи між
органами державної влади та керівниками телекомпаній. За його словами, мова не йде
про запровадження цензури на інформаційному ринку, натомість про партнерство і
діалог, результатом яких має бути певне самообмеження і саморегуляція з боку ЗМІ в
частині дотримання законодавства про суспільну мораль.
І.Васюник зазначив, що в інформаційному просторі України зберігаються тенденції до
зниження загального морально-етичного рівня теле- та радіопродукту. Набуло
наближеного до загрозливого розмаху поширення матеріалів, які посягають на релігійні
святині, на державну символіку, принижують особу за національною чи релігійною
ознакою, пропагують ксенофобію тощо.
Він також наголосив, що українське суспільство, як і вся світова спільнота, стикнулося з
тенденцією поширення насильства, викликаного впливом певних інформаційних
продуктів.
"Ми домовилися, що у найближчі дні буде вироблено механізм реалізації положень
Хартії. З боку Уряду запропоновано, що декілька місяців діятиме перехідний період,
протягом якого державні органи не будуть вживати жорстких заходів (до порушників
законодавства про суспільну мораль), а лише інформуватимуть телеканали, аби вони
мали час їх усунути", – зазначив Віце-прем'єр-міністр.
Підписанти Хартії заявляють про своє сприяння створенню умов для гармонійного
розвитку молоді та недопущення негативного впливу на формування молодого покоління
з боку ЗМІ. У тексті Хартії зазначається про «необхідність недопущення проявів
неповаги до конституційних прав особи, національних та релігійних святинь,
національної гідності людини та розповсюдження ксенофобії, українофобії та
антисемітизму, расизму, порнографії і пропаганди насильства, розпалювання
міжрегіональних, міжетнічних, міжконфесійних конфліктів, зростання кількості інших
порушень законодавства у сфері захисту суспільної моралі». Хартія залишається
відкритою до підписання.
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Нагадаємо, що 16 грудня 2008 року Національна експертна комісія України з питань
захисту суспільної моралі та Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій
ухвалили Спільне звернення до державних та громадських організацій, ЗМІ та всіх
громадян України, а також підписали
Меморандум про
співробітництво
у
сфері захисту суспільної моралі в Україні.
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