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Co s tím?
V době, kdy veřejnoprávní a nezávislá média čelí stále silnějšímu tlaku ze strany politiků, je zapotřebí je intenzivně
podporovat a politiky hlídat. Co pro to můžete udělat Vy?
Začněte u sebe
Úplně nejvíce pomůžete médiím i společnosti čtením kvalitních médií a sdílením ověřených informací. Pro srovnání
kvality médií můžete použít například zpracované hodnocení.
Nezapomeňte být ale stále ve střehu a nesdílejte dezinformace. Jak poznáte dezinformaci? Metod je celá řada, můžete si
pro začátek zkusit odpovědět na následující otázky:
Z jakého média zpráva pochází? Nejde o dezinformační médium? Je to známé a ověřené médium?
Víte, kdo je autorem textu? Je možné autora dohledat?
Cituje článek nějaké zdroje? Jsou věrohodné?
Jaké má zpráva datum? Neuskutečnila se událost náhodou v jiném čase a kontextu?
Sledujte, jak se o médiích a novinářích vyjadřují zástupci jednotlivých politických stran. Demokratičtí politici respektují
postavení veřejnoprávních médií, zároveň nemají zapotřebí urážet kvalitní novináře pro jejich práci.
Sledujte zasedání rad veřejnoprávních médií. Během pandemie můžeme sledovat zasedání rad pouze online, běžně však
bývají veřejná. Můžete tak ukázat radním, že je hlídáte a že vám na médiích veřejné služby záleží.
Podpořte nezávislost médií
U pečlivého sledování médií to ale končit nemusí. Hájit nezávislá média můžete i aktivními kroky. Jestliže víte, že máte
před sebou kvalitní obsah, za který má smysl se postavit a je důvěryhodný, můžete přejít k následujícím krokům.
Předplaťte si své oblíbené médium. Díky tomu budou novináři moci dělat svou práci kvalitně a jejich činnost
se nepřeruší.S předplatným můžete u některých médií poskytnout kvalitní články svým přátelům a tím je rozšířit mezi
více lidí.
Podporujte nezávislá média od stolu, ale veřejně.Vyjádřete svou podporu důvěryhodným médiím na sociálních sítích.
Třeba takto:
Sdílejte články a iniciativy, které se nezávislými médii zabývají. To byl třeba náš otevřený dopis na jaře 2019.
Podepište petici na podporu médií.
Napište dopis politikům nebo radním veřejnoprávních médií.
Běžte ven a zúčastněte se happeningu či demonstrace na podporu médií. Přímá akce ve spojení s dalšími lidmi, kterým
není nezávislost médií lhostejná, je výrazným krokem ke změnám a obraně práce médií i samotných novinářů.
Chcete aktivně pomáhat s rozvojem občanské společnosti?Zapojte se!

Chcete udělat ještě více? U říjnových voleb do Poslanecké sněmovny volte takovou stranu, která se zavázala ke změně
zákona o ČT a ČRo.
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