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Obywatelskich
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„Kino

akcji

w "Wiadomościach" TVP, czyli jak napiętnować ofiarę napaści przed milionami widzów"
(„wyborcza.pl" z dnia 26 listopada 2013 r.) powziął informację, iż materiał na temat
przestępczości w dzielnicy Warszawa Śródmieście, wyemitowany w głównym wydaniu
„Wiadomości" TVP w dniu 25 listopada br., został przygotowany bez zachowania
wystarczających środków ochrony tożsamości osoby dotkniętej przemocą seksualną.
Z publikacji tej wynika, że reporter TVP nagrywał kobietę zaraz po tym, jak wobec
niej usiłowano dokonać gwałtu. Reporter kontynuował nagranie, jak podkreśla autorka
artykułu, „nie bacząc, w jakim stanie jest dziewczyna, podtykając jej niemal pod nos
mikrofon". Twarz jej była zamazana, ale kamera dokładnie filmowała włosy, ubranie
i cechy charakterystyczne wyglądu kobiety. Autorka artykułu wskazuje także na brak
zniekształcenia głosu ofiary. Należy zaznaczyć, iż główne wydanie „Wiadomości" średnio
ogląda kilka milionów osób, wśród nich zapewne osoby, które młodą kobietę rozpoznały.
Niewątpliwie mogło to narazić ofiarę na dodatkowe cierpienia.
W tym kontekście pragnę uprzejmie zwrócić uwagę Pana Prezesa na analizę
i zalecenia zawarte w raporcie wydanym w 2013 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich
w serii Zasada Równego Traktowania. Prawo i Praktyka, pt. Przeciwdziałanie przemocy
wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami (Biuletyn RPO.
Źródła 2013, nr 7). W raporcie tym zaleca się między innymi uwrażliwianie dziennikarzy na
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to, jak ważne jest zwalczanie stereotypów i potępianie sprawców przemocy wobec kobiet
w mediach oraz rzetelne prezentowanie spraw związanych z przemocą wobec kobiet.
Temat ten jest szczególnie aktualny również w świetle podpisanej przez Polskę
w grudniu 2012

r.

i przygotowywanej

do ratyfikacji Konwencji Rady Europy

o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (dalej:
Konwencja). Konwencja podkreśla, iż priorytetowe jest zapewnienie osobom dotkniętym
przemocą seksualną należytego bezpieczeństwa oraz ochrony ich godności.
Istotą i celem wszystkich aktów prawa międzynarodowego dotyczących zwalczania
i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet jest zapewnienie ofiarom bezpieczeństwa
i niwelowanie zjawiska wtórnej wiktymizacji. Kobiety będące ofiarami przemocy ze
względu na płeć często wymagają szczególnego wsparcia i ochrony z uwagi na wysokie
ryzyko ponownej wiktymizacji, zastraszania i odwetu. Dlatego też należy podejmować
wszelkie środki chroniące bezpieczeństwo i godność kobiet.
Z publikacji prasowej „TVP przeprasza za materiał z "ofiarą próby gwałtu",,
(„wyborcza.pl" z dnia 27 listopada 2013 r.) Rzecznikowi wiadome jest, że w niniejszej
sprawie Pan Prezes podjął już czynności.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147, ze zm.),
zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o przedstawierne informacji o ustaleniach
i działaniach w opisanej sprawie, w tym o ewentualnej decyzji o odpowiedzialności
służbowej autorów materiału, oraz o czynnościach podjętych wobec osoby przedstawionej
w reportażu, tj. czy skierowane zostały przeprosiny bezpośrednio do poszkodowanej. Będę
także wdzięczna za powiadomienie o działaniach, jakie zostały podjęte w celu
wyeliminowania możliwości wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.
Zał.:l

