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Kaebus
Soovin, et Te arutaks ERR tegevust pühapäeval 22.11.2015 saates “Hommik Anuga” ja esmaspäeval
24.11.2015 saadetes Ringvaade ja Vabariigi kodanikud.
On ERR saduserikkumine, kui Aadu Must saab koheselt peale otsesaadet Ringvaates ka Vabariigi
kodanikes sõna, ilma, et keegi vastaspoolt sõna saaks. Vastaspool on muidugi KE esimehe valimiste
kontekst, millest saates räägiti enamiku ajast.
Saate Vabariigi kodanikud said osvõtjad sõimata jällegi Savisaart. Kõik see saab teoks nädal enne KE
esimehe valimisi.
See on ETV sõltumatuse kindel kadu. Tundub, nagu tegutseks ETV teadlikult ühe poliitilise jõu vastu,
et kaks tundi järjest antakse ETV ekraanil sõna enne KE Kongressi vaid Kadri Simsoni pooldajatele
ilma õiguseta teisele poolele sõna saada.
Saate nimi on Vabariigi kodanikud, aga räägitakse tund aega KE valimistest ja tehakse maha
Keskerakonda.
Aadu Must on saanud saatejuhiks, kes valib teemasid.
Täiesti vastuvõetamatu on aga saates osalejate ilkumine ning üleolev suhtumine Eesti suurima
toetajaskonnaga erakonda. 20 % eestikeelsest elanikkonnast toetab Keskerakonda, samapalju kui
Reformierakonda, samas 33% vabariigi kogu kodanikest hääletab Keskerakonna poolt.
Saatejuht ja ka mõned osalejad väljendasid korduvalt põlgust nii Keskerakonna, tema vaadete kui ka
Edgar Savisaare suhtes.
Ringvaade peaks olema meelelahutussaade, aga tegeleb parteipoliitikaga, sama käib ka saate
Hommik Anuga kohta. Vabariigi kodanikud kutsub saatesse teadlikult neid, kes sõimavad
Keskerakonda.
ERR on rikkunud seadust.
Soovin, et ERR juhatus ja kontrollorganid võtaks seisukoha ja kinnitaks või lükkaks ümber ETV ERR
seaduse #6 lõigete 2, 3 ja 5 rikkumise kohta.
Lugupidamisega
Toomas Lepp
Eesti Ajakirjanike liidu liige
Pressinõukoguga ühinenud Tallinna TV juhatuse liige

-§ 6. Rahvusringhäälingu programmid
(1) Programmid ja meediateenused peavad vastama Rahvusringhäälingu eesmärkidele ja teenima
avalikku huvi.
(2) Programmid peavad olema mitmekülgsed ja ühiskonnaelu teemade käsitlus neis peab olema
tasakaalustatud.
(3) Programmid ja meediateenused peavad kaasa aitama ühiskonnaliikmete ja -rühmade
omavahelisele kommunikatsioonile ja ühiskonna sotsiaalsele sidususele ning kajastama erinevaid
arvamusi ja tõekspidamisi.
(4) Rahvusringhäälingu uudistesaated peavad olema mitmekülgsed, tasakaalustatud, sõltumatud ja
korrektsed. Enne uudiste edastamist peab nende aluseks olevat informatsiooni mõistliku hoolega
kontrollima. Fakt ja kommentaar peavad olema uudistesaates selgelt eristatud.
(5) Rahvusringhäälingu saated peavad olema poliitiliselt tasakaalustatud. Eriliselt tuleb poliitilise
tasakaalustatuse nõuet järgida Vabariigi Presidendi, Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohalike
omavalitsuste volikogude valimiste puhul aktiivse valimisagitatsiooni ajal. Selleks annab
Rahvusringhääling Vabariigi Presidendi valimiste puhul võrdsed võimalused kõigile valimistel
osalevatele kandidaatidele, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste puhul võrdsed võimalused
kõigile valimistel osalevatele erakondadele ja üksikkandidaatidele ning kohalike omavalitsuste
valimiste puhul, arvestades valimisliitude ja üksikkandidaatide rohkust, loob võimalikult paljudele
terviklikku programmi omavatele valimistel osalevatele jõududele võimalused oma seisukohtade
piisavaks selgitamiseks. Nii nagu kohalike omavalitsuste valimiste puhul luuakse võrdsed tingimused
ka rahvahääletuse korral. Rahvusringhäälingu programmides valimiste kajastamise reeglid kinnitab
Rahvusringhäälingu nõukogu ja need avalikustatakse hiljemalt nädal pärast valimiste
väljakuulutamise päeva.

