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2021. június 17. - A gyermekek védelmét nem befolyásolhatja anyagi érdek

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felszólítja a pedofiltörvény ellen tiltakozó médiumokat, hogy
térjenek vissza a szakmai és erkölcsi alapokhoz, és hagyják békén a gyermekeket.
Hangsúlyozzák: a gyermekek szexuális nevelése kizárólagosan a szülők dolga, ezért ezt a
feladatot sem az állam, sem a média, és egyetlen civil érzékenyítő program sem végezheti el.
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében
jelezte: megütközéssel fogadja, hogy az utóbbi időben
egyes kereskedelmi médiumok körében tapasztalt szereptévesztés mára állandósult és ezen
médiaszolgáltatók alapvető feladatuk, a tájékoztatás helyett egyre inkább a direkt politizálást
választják.
A szervezet rámutatott: a szereptévesztés ékes példája az RTL Klub csatornája és több, milliós
elérésű tartalomszolgáltató közös tiltakozása a pedofiltörvény miatt, holott az RTL
vezérigazgatója alig két hete még azt hangoztatta, hogy nem az ő feladatuk alakítani a politikát,
sőt azt is kijelentette, ők csupán a tájékoztatással és a szórakoztatással foglalkoznak.
A MNMSZ kiemelte, régóta várták, hogy a magát vezető kereskedelmi csatornának nevező RTL
Klub valamiféle önszabályozásba kezd, azaz: nem sugároz embereket megaláztatásba és
nyilvános szexuális aktusba sodró valóságshow-tartalmakat, nem reklámoz korhatáros filmeket
nem korhatáros sávban, és nem közvetít homoszexuális propagandát a közéletinek kikiáltott
műsoraiban.
Hozzátették, hiába vártak minderre, ahogyan arra is, hogy a csatorna közéleti és hírműsoraiban
felemeli-e a szavát, amikor Magyarországon politikusok újságírókat fenyegetnek, vagy elítéli-e,
ha egyes külföldi médiumok hazánkat lejárató manipulatív anyagokat gyártanak, de nem tették
meg, mert a nézettség és a bevételek hajszolása számukra ennél sokkal fontosabb.
A gyermekek védelmét viszont – szögezték le – nem befolyásolhatja anyagi érdek egyetlen
médiumban sem.
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség ezért felszólítja a most tiltakozó médiumokat, hogy térjenek
vissza a szakmai és erkölcsi alapokhoz, és hagyják békén a gyermekeket.
Hangsúlyozták, a gyermekek szexuális nevelése kizárólagosan a szülők dolga, ezért ezt a
feladatot sem az állam, sem a média, és egyetlen civil érzékenyítő program sem végezheti el.
A szervezet továbbá a tiltakozó médiumok figyelmébe ajánlja azt a tényt is, hogy az általuk
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vitatott szabályozás tényleg csak a kiskorú gyerekek védelmét tartja szem előtt – tekintve, hogy
Magyarország szabad állam, tehát aki nagykorú, az olyan szexuális identitást választ magának,
amilyet csak akar. Hozzátették, aki ezt nem érti meg, az nemcsak annak felismerésével adós,
hogy ez az új szabályozás mennyire a gyermekek pártján áll, hanem azzal is, hogy mennyire a
szülők jogait helyezi előtérbe.
A pedofiltörvény elleni tiltakozásához az RTL Magyarország mellett egyébként a hazai
médiapiac több meghatározó szereplője, a Central Médiacsoport, A+E Networks UK, az AMC,
az HBO és a WarnerMedia, az SPI International, valamint a ViacomCBS is csatlakozott.
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