PETITSIOON
Eesti Rahvusringhäälingu juhatusele
Rahvusringhäälingu seaduse paragrahvi 6 kohaselt peavad rahvusringhäälingu programmid
olema mitmekülgsed ja ühiskonnaelu teemade käsitlus neis peab olema tasakaalustatud. Samuti
peavad need aitama kaasa ühiskonna sidususele, kajastama erinevaid arvamusi ja tõekspidamisi
ning olema poliitiliselt tasakaalustatud.
Lisaks deklareerib rahvusringhäälingu eesmärke selgitav seaduse paragrahv 4, et rahvusringhäälingu programmid peavad väärtustama Eesti riigi ja eesti rahvuse kestmise tagatisi ning
osutama asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimist. Ühtlasi peavad
need aitama kaasa demokraatliku riigikorralduse edendamisele ning väärtustama perekonnal
põhinevat ühiskonnamudelit.
Paraku on rahvusringhäälingu tegevuses olnud nende nõuete täitmisel juba pikema aja jooksul
näha tõsiseid puudujääke. Eriti teravalt on torganud silma programmide poliitilise mitmekülgsuse
ja tasakaalustatuse nõude eiramine ja rikkumine. Niisugune asjade seis ei ole vastuvõetav, sest
rahvusringhäälingu seadus pole mõeldud pelgalt soovituslikuks juhiseks, mida võib vastavalt
paremale äranägemisele järgida või mitte järgida. Tegu on seadusega, mille täitmine on
rahvusringhäälingu juhtkonnale ja töötajatele rangelt kohustuslik.
Olukord, kus rahvusringhäälingu raadiokanalites on nädalavahetusel kaks nädala poliitikateemade kommenteerimisele pühendatud saadet – „Sildam ja Samost“ ning „Olukorrast riigis“
–, mida mõlemat juhivad ainult liberaalsete vaadetega ja liberaalseid hoiakuid edendavad
inimesed, on lubamatu. Samuti on üksnes liberaalide juhtida ETV saated „Esimene stuudio“,
„Foorum“ ja „Ringvaade“. Kõnekas on tõsiasi, et rahvusringhäälingust pole teada ühtegi selgelt
rahvuslik-konservatiivsete vaadetega eestikeelsete poliitika-teemaliste saadete juhti, ei raadios
ega televisioonis.
Rahvusringhäälingus, mis tegutseb meie kõigi maksurahast, peavad saama reaalselt ja tasakaalustatult kajastatud poliitilise ja ilmavaatelise spektri erinevad positsioonid. Muuhulgas on
see vajalik ühiskonna lõhestumise pidurdamiseks ning sotsiaalse sidususe suurendamiseks.
Seetõttu palume tungivalt, et rahvusringhäälingu poliitika-teemaliste saadete juhtidena
kaasataks liberaalide kõrval ka selgelt rahvuslik-konservatiivsete vaadetega inimesi ning et
liberaalide juhitud saadetega paralleelselt kutsutaks ellu samalaadsed saated, mille juhtimine
antaks konservatiivide kätte. Rahvuslik-konservatiivse ilmavaate süstemaatiline tõrjumine ja
marginaliseerimine peab lõppema.
Käesolev pöördumine on tehtud viisakas ja lugupidavas toonis ning see on kantud mitte
konfliktide süvendamise, vaid konstruktiivses vaimus õiglase tulemuse saavutamise eesmärgist.
Loodan siiralt, et minu ja paljude teiste inimeste mure ei ole teile ükskõik ning et võtate seda
tõsiselt, astudes samme probleemile lahenduste leidmiseks ning rahvusringhäälingu seaduse
mõtte ja sättega kooskõlas oleva olukorrani jõudmiseks.
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