
Warszawa, 16 grudnia 2016

Do                                      

Proszę o przekazanie redakcjom i wydawcom 
oraz wszystkim zainteresowanym

Apel

Szanowni Państwo
W związku z decyzją Marszałka Marka Kuchcińskiego o ograniczeniu dostępu do 
informacji, Stowarzyszenie Fotoreporterów,  działające na rzecz ochrony zawodu 
fotoreportera zwraca się do fotoreporterów, operatorów kamer, dziennikarzy, 
redaktorów naczelnych, wydawców i właścicieli redakcji,z propozycją 
wizerunkowego bojkotu posłów i senatorów obecnego Parlamentu. Oczywiście 
weźmiemy udział w „dniu bez polityków” 16.12. Chcemy jednak zaproponować 
bojkot do skutku, do oddania kuluarów. 
Niech ludzie „zapomną ich twarze”. Szczerze musimy powiedzieć, że nowy 
regulamin bije najbardziej w fotoreporterów i telewizje. Zamienia naszą pracę w 
karykaturę. W naszej propozycji nie chodzi, o to by odłożyć kamery i aparaty, 
wręcz przeciwnie. Rejestrować obraz możemy jak dawniej, ale publikujmy obrazy 
bez twarzy posłów i senatorów, te z archiwum też. Rozliczajmy wierszówki tym 
osobom, które są w Sejmie, twórzmy archiwa, ale publikujmy obrazy bez 
poselskich twarzy. Nie uderzajmy w siebie, uderzmy w nich zapomnieniem. 
Przecież nawet w telewizji wystarczy pokazać stopy lub dłonie. Widz nie będzie 
widział białej plamy. Decyzja należy do właścicieli mediów i redaktorów 
naczelnych. Agencje fotograficzne przy solidarności tytułów też mogą wziąć udział
w tym bojkocie. Możemy nadal uczciwie wybierać fotografie/ujęcia, płacić 
autorom, ale nie musimy publikować wizerunków parlamentarzystów. Teraz 
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wszystko zależy od solidarności i zaangażowania nas wszystkich, a nie tylko 
niektórych. Technicznie wiem, że to możliwe. Szanowni Państwo odzyskajmy 
kuluary. Bądźmy razem, bo jest coś co nas łączy – warunki pracy w Sejmie i prawo
do informacji.

Z poważaniem
w imieniu zarządu Stowarzyszenia Fotoreporterów
Ludmiła Mitręga
prezes 

PS
czyli fotografujemy tak:                                 a publikujemy tak:
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