
у рэгіёне трансляцыі. Баланс падрымліваецца рознымі шляхамі. Станцыі ў 
невялікіх рэгіёнах могуць прапаноўваць канкурэнтназдольныя праграмы.

Па такому ж прынцыпу самакіравання арганізавана сёння і другое герман- 
скае тэлебачанне -  ЦДФ, якое ў свой час (1961 г.) стваралася як дзяржаўнае 
і якое, згодна арт.З Дзяржаўнага Дагавора аб вяшчанні ў аб'яднанай Германіі 
ад 31.08.91, з'яўляецца з гэтага часу "публічна-прававой установай, заснаваль- 
нікамі якой выступаюць федэральныя землі". Прававы нагляД ажыццяўляецца 
зямельнымі ўрадамі ca строгім захаваннем палажэнняў дзяржаўнага дагавору. 
ЦДФ атрымлівае 30% прыбытку ад тэлебачання ў федеральных землях. 
Доля абанентнай платы ў фінансавых расходах складае 60%. У 1992 г. гэтая 
сума дасягнула 2,3 млрд марак.

У сістэме CMI ФРГ, як вядома, функцыянуюць прыватныя радыё-, тэле- 
станцыі. У 1992 г. дзейнічалі 8 прыватных радыёстанцый, уключаючы еўра- 
пейскія, тылу Радыё Люксембург, якія вяшчалі на ўсю краіну, і 26 зямельных 
(рэгіянальных) радыёстанцый. У сучасны момант у ФРГ функцыянуе 
15 прыватных тэлекампаній. Каму належаць гэтыя прыватныя тэлекампаніі? 
Большасць з іх з'яўляецца таварыствамі з абмежаванай адказнасцю, маюць 
некалькіх уладальнікаў "у асобе" канцэрна Л.Кірха, як CAT-1, AT Шпрынгера, 
холдзінга Берлусконі (Дойчас шпортфернзеен) і інш.

Такім чынам, калі разважаць аб суадносінах дзяржаўнага і прыватнага ў 
СМІ, нельга забываць, што дзяржава прадстаўляе сабой цэнтральны інстытут 
улады ў грамадстве, які ў сваёй дзейнасці кіруецца законамі. Уся практыка 
замежных СМІ, якія са свайго боку з'яўляюцца прыватным прадпрымаль- 
ніцтвам, абумоўлена, ці, дакладней, агаворана заканадаўствам.

1 Гл.: больш падрабязна: Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии. M., 1993.
2 Там жа.
3Тамжа.
4 Grundgesetzt für die Bundesrepublik Deutschland. Bonn, 1993. S.14.
5 Akluell '98: Lexikon der Gegenwart. Dortmund, 1997. №1. S.284.
6 Diskurs. Leipziger Hefte für Kommunikationsforschung und Journalistik. Leipzig, 1990. №1. S.72.

АЙГБОВІЯ КЕСІНГТОН (НІГЕРЫЯ)

"СВАБОДНЫ ПАТОК ІНФАРМАЦЫІ"
Ў СУЧАСНЫХ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІНАХ

Ужо першыя гады пасля заканчэння другой сусветнай вайны прынеслі 
каласальныя перамены ў тэхнічных магчымасцях збору, асэнсавання i рас- 
паўсюджання інфармацыі. У Канадзе пачала функцыянаваць першая ў свеце 
ўнутраная спадарожнікавая сістэма з сінхроннай арбітай для мэт дальняй 
сувязі і для перадачы і прыёму тэлевізійных праграм з выкарыстаннем адносна 
тайных наземных станцый і маламагутных перадатчыкаў, што адкрыла 
пачатак новага виду сродкаў масавай інфармацыі і камунікацыі -  тэлебачання. 
У ЗША быў запушчаны спадарожнік "УЭСТАР-І", які мог перадаваць 8 мільёнаў 
слоў у секунду і аснашчаны апаратурай для перадачы гукавай, відэа- і 
факсімільнай інфармацыі. Было створана таксама спецыяльнае абсталяванне 
для спутнікавай сеткі, якая ў адрозненне ад існаваўшых раней сістэм, магла 
перадаваць гукавую, факсімільную ці іншую інфармацыю непасрэдна адрасату, 
поўнасцю абмінуючы агульныя лініі тэлефоннай сувязі. Былі вынайдзены і 
прынцыпова новыя тэхнічныя сродкі: ў 1970 г. быў выпрабаваны лазер на 
арсенідзе галія, што дазволіла перадаваць некалькі тэлевізійных праграм 
па валакну не таўсцей за чалавечы волас; у 1976 г. былі праведзены палявыя 
выпрабаванні оптавалаконных кабеляў для тэлефоннай і тэлевізійнай сувязі; 
у тым жа годзе ў Японіі была сканструявана сетка з кіраваннем ад ЭВМ і 
выкарыстаннем валаконнай оптыкі для двухбаковай трансляцыі праграм з 
кватэры ў кватэру. Названыя новыя віды тэхнікі, выкарыстанне якіх у
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асноўным было сканцэнтравана ў невялікай. колькасці прамыслова развітых 
краін, адкрыла шляхда новай эры ў сферы сродкаў масавай інфармацыі.

Новая эра паклала пачатак зусім іншаму разумению шматлікіх дэфектаў 
у інфармацыйных 'патоках як глабальнай з'яве. Яны як бы аб'ядналіся і 
сталі не часткай патокаў навін, паведамленняў, фактаў і падзей, а самімі 
патокамі, выклікаўшы тым самым абвастрэнне міжнародных адносін паміж 
развітымі краінамі і тымі, што сталі на шлях развіцця: "Прымаючы больш 
шырокі размах у сілу дыверсіфікацыі і пашырэння сродкаў масавай інфар- 
мацыі, пад дэфектамі (недахопамі) у перыяд "новай эры" камунікацыі сталі ўсё 
больш і больш падразумяваць "свабоду інфармацыі", "свабодны латок інфар- 
мацыі", "аднабаковы латок інфармацыі", "свабодны доступ да сродкаў масавай 
інфармацыі", якія з’яўляюцца, -  на думку лаўрэата Нобелеўскай прэміі, 
эксперта ЮНЕСКА ў сферы сродкаў масавай інфармацыі Шона Макбрайда, -  
натуральна развіццём асноўнага прынцыпу свабоды слова і перакананняў, 
але яны нарадзілі ў сучасным свеце дыспрапорцыі, няроўнасць, дысбалансы 
і аднабаковасць атрымання інфармацыі рознымі кантынентамі і рэгіёнамі"1.

Такой думкі прытрымліваюцца многія прадстаўнікі акадэмічнай журнлістыкі. 
Так, напрыклад, Старшыня Міжурадавага Савета каардынацыі інфармацыі 
недалучаных краін М.Масмондзі падкрэслівае: "Пад выглядам "свабоднага 
патоку інфармацыі", "свабоднага доступу да інфармацыі", "аднабаковага патоку 
інфармацыі" ЗША і іншыя буйнейшыя краіны Заходняй Еўропы спрабуюць 
парушыць збалансаванасць патокаў навін і паведамленняў, пасеяць варожасць 
паміж народамі, дыспрапорцыі, нераўнамерны абмен інфармацыяй паміж 
развітымі краінамі і краінамі ў стадыі развіцця"2. Яшчэ больш канкрэтна па 
гэтай праблеме выказаўся прафесар Лацінаамерыканскага універсітэта 
(Коста-Рыка), доктар палітычных навук Джон Т.Мак-Нэлі: "Неабходна ўжо сёння 
ўсім краінам трэцяга свету заявіць рашучае "не!" амерыканскай дактрыне 
"свабоднага патоку інфармацыі". Заўтра ўжо будзе позна. Манапалізацыя 
інфармацыйнай палітыкі і ператварэнне яе ў міжнародны характар прывядзе 
да поўнага знікнення нацыянальных сродкаў масавай інфармацыі ў многіх 
краінах Лацінскай Амерыкі, Афрыкі і Азіі..."3

Упершыню са ўсёй рашучасцю і сур'ёзнасцю прагучала папярэджванне 
пра небяспеку ўсяму свету ад "свабоднага патоку інфармацыі" і іншых дактрын, 
накіраваных на стварэнне дысбалансаў у інфармацыйнай і камунікацыйнай 
прасторы, прагучала на XVI Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА ў кастрычніку 
1970 г. у выступленні індыйскага дэлегата, доктара Х.Гулжрала. Ён, у прыват- 
насці, сказаў, што, калі мы гаворым аб амерыканскай дактрыне "свабоднага 
патоку інфармацыі", мы звычайна забываемся, каму выгадны тэты латок, 
супраць каго ён накіраваны: "Сёння на самой справе свабоднага распаўсюдж- 
вання інфармацыі няма, таму што не падаўлены манапалістычны і тэхнічны 
кантроль развітых краін у насаджэнні рэгіёнам, што развіваюцца, сваіх 
дактрын і дэфектаў. Таму свабоднае распаўсюджванне інфармацыі -  гэта міф. 
На самой справе ідзе аднабаковае распаўсюджванне ідэй, навін і фактаў, 
аднабаковая арыентацыя на ЗША, Захад, на капітал..."4

Такім чынам, канцэпцыя "свабоднага патоку інфармацыі" на практыцы 
павялічвае перавагу тых, хто мае большыя рэсурсы ў галіне сродкаў масавай 
інфармацыі. Яна выкарыстоўваецца багатымі краінамі як эканамічная і 
палітычная зброя ў шкоду тым, хто мае меншыя сродкі. Нераўнамернасць 
у распаўсюджванні інфармацыі -  гэта перш за ўсё розніца ў колькасці 
паведамленняў, якія паступаюць з прамыслова развітых краін, і колькасцю 
паведамленняў, якія ідуць у адваротным напрамку. Працэнтныя суадносіны 
хістаюцца, але многія даследчыкі лічаць аптымальным паказчык 100:1. 
Пра многія краіны, што сталі на шлях развіцця, CMI індустрыяльнага свету 
могуць маўчаць гадамі; іншы ж раз якая-небудзь краіна ў стадыі развіцця на 
працягу некалькіх дзён становіцца цэнтрам увагі мас-медыя прамыслова
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развітых краін. Тэта азначае, што там адбыліся падзеі, якія цікавяць прамыс- 
лова развітыя рэгіёны. Якія ж тэта падзеі? У дадзеным выпадку ўсё залежыць 
ад крытэрыяў адбору інфармацыі. Яны неаднолькавыя ў рэгіёнах развітых і тых, 
што развіваюцца: "Свабодны паток, -  падкрэсліў, напрыклад, на Міжурадавай 
канферэнцыі па пытаннях інфармацыйнай палітыкі лацінаамерыканскіх краін 
(1996 г.) прэзідэнт Венесуэлы, -  распаўсюджвае толькі такія навіны, якія гань- 
буюць воблік нашых народаў, наша жыццё; буйная прэса і аўдыёвізуальныя 
сродкі прамыслова развітых краін ігнаруюць нашу барацьбу, нашы намаганні 
і нашы справядлівыя патрабаванні раўнапраўнай інфармацыйнай сістэмы. 
Лацінская Амерыка мае права патрабаваць свабоднага доступу да сусветнай 
інфармацыйнай палітыкі" і раўнапраўнага ўдзелу ў ёй"5.

Прызнанне недахопаў і згубляльнага для "трэцяга свету" тэндэнцыйнага 
па сваёй сутнасці "свабоднага патоку" асабліва на сучасным этапе значна 
ўзрасло. Крытыка з боку кіраўнікоў дзяржаў і кіраўнікоў урадаў краін стадыі 
развіцця стала больш прынцыповай, а іх патрабаванні і заўвагі набылі вельмі 
востры палітычны характар у міжнародных адносінах. Прадпрымаюцца сур'ёз- 
ныя намаганні па ліквідацыі многіх дэфектаў на ўзроўні "свабоднага патоку 
інфармацыі", "аднабаковага патоку" і г.д., як і пранікненне ў агульнай масе 
паведамленняў, фактаў, навін і асабліва ідэй. Але вынікі на шляху глабальнага 
вырашэння гэтай праблемы пакуль мізэрныя, нязначныя па сваіх маштабах.

Нельга забываць, што ў краінах стадыі развіцця сродкі масавай інфармацыі 
ўсё яшчэ з'яўляюцца недасканалымі з-за адсутнасці матэрыяльных і прафесій- 
ных рэсурсаў. У выніку маленькія па аб'ёму газеты, нацыянальныя паведам- 
ленні на тэлебачанні і радыёвяшчанні фактычна адсутнічаюць з-за недахопу 
кадраў. Унутраныя сістэмы збірання, асэнсавання і распаўсюджвання навін 
хварэюць тэндэнцыйнасцю, прафесійнай слабасцю, тэматычнай абмежава- 
насцю, нізкай якасцю афармлення сюжэтаў і праграм. Гэтыя і многія пабочныя 
фактары аказваюць згубны ўплыў на становішча CMI краін, што развіваюцца. 
у выніку чаго паведамленні мясцовай прэсы не выходзяць на міжнародную 
арэну, міжнародны рынак спажыўцоў; імі ніхто не цікавіцца ў прамысловых 
рэгіёнах; яны, як гавораць, "не глядзяцца па тэлебачанні" і не "чытаюцца йа 
старонках газет". Менавіта таму амаль усе інфармацыйныя агенцтвы, тэле- 
візійныя станцыі, радыёвяшчанне, газеты, часопісы, адчуваючы вялікі недахоп 
як у сваіх уласных карэспандэнтах, так і ва ўласных навінах, поўнасцю 
залежаць ад міжнароднага размеркавання інфармацыі. Стварэнне рэальнай 
альтэрнатывы гэтаму -  актуальная задача журналістыкі ўсіх зацікаўленых 
бакоў, а не толькі сучасных краін стадыі развіцця.

Нядаўна абаронцы "свабоднага патоку інфармацыі" і іншых канцэпцэй, 
якія садзейнічаюць бясшкоднаму распаўсюджванню ідэй і навін любога ха- 
рактару ў масавых маштабах, вызначылі лозунг "глабальнага міжнароднага 
парадку" у сферы камунікацыі. Упершыню тэта канцэпцыя была абвешчана на 
Сусветнай канферэнцыі незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Талуарэ 
прадстаўнікамі ЗША, Англіі і Францыі. Адсутнасць у гэтай канцэпцыі паняцця 
"свабодный паток інфармацыі", супраць якога выступілі практычна ўсе краіны 
стадыі развіцця. паказвае, што прыхільнікі "інфармацыйнага бяспраў'я, уціску 
і самавольства" зусім не адмаўляюцца ад сваіх пазіцый, якія абвастраюць 
міжнародныя адносіны паміж краінамі стадыі развіцця і развітымі дзяржавамі. 
Простая ж замена слоў "свабодны" на "глабальны" азначае, што такі "парадак" 
даваў бы інфармацыйным манаполіям ЗША, Англіі, Францыі, а таксама іншым 
прамысловым краінам права распаўсюджваць сваю атруту ў глабальных 
маштабах, не прызнаючы пры гэтым ні межаў, ні нацыянальных інтарэсаў 
іншых рэгіёнаў.

Канцэпцыя "глабальнага міжнароднага парадку" рэкламуе плюралізм, 
інакш кажучы, прысутнасць у неспрыяльных ЗША краінах апазіцыйных уладам 
сродкаў масавай інфармацыі, якія нібы высвятляюць розныя пункты гледжання
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на тую ці іншую міжнародную з'яву; фінансавую незалежнасць гэтых сродкаў, 
якая, маўляў, забяспечваецца даходамі ад рэкламы, і прафесійны доўг жур- 
наліста "шукаць праўду", "шукаць чалавека, які кусае сабаку". Усё тэта нішто 
іншае, як фікцыя. Уся ідэалогія i практыка "свабоднага патоку інфармацыі" 
штурхае журналістаў не на пошук праўды, а на такую інтэрпрэтацыю падзей, 
якія былі б да спадобы магнатам прэсы, радыё і тэлебачання, геапалітычным 
стратэгічным інтарэсам Злучаных Штатаў Амерыкі і яе сатэлітаў. Адсюль -  
фальсіфікацыя, грубае перакручванне рэальных падзей у краінах, што сталі 
на шлях развіцця, імкненне да сенсацый, выдумак, дэзінфармацыі, спроба 
скандальнымі гісторыямі адштурхнуць увагу людзей ад важнейшых грамадскіх 
і сацыяльных праблем, агульнага лёсу народаў і ўсяго чалавецтва.

Абвяшчэнне ЗША "глабальнага інфармацыйнага парадку" замест "свабод
нага інфармацыйнага парадку", а на самой справе глабальнага патоку ўсякага 
роду скажэнняў навін, паведамленняў, фактаў і падзей, яшчэ больш абвастры- 
ла адносіны паміж развітымі краінамі і тымі, што сталі на шлях развіцця, у 
сферы CMI, спецыфічнасці функцыянавання ix у міжнароднай інфармацыйнай 
і камунікацыйнай прасторы. Ha нядаўняй сесіі AAH прадстаўнікі Мексікі, 
Індыі, Кубы, Алжыра, Бангладэш, Сірыі, Анголы, Зімбабве (усяго 87 краін) 
заявілі рашучы пратэст супраць такой "глабалізацыі". Пазіцыі рэгіёнаў, што 
знаходзяцца ў стадыі развіцця, справядлівыя і вельмі канкрэтныя: наступіў 
час прыняцця міжнародна-прававых дакументаў, якія рэгулявапі бы між- 
народную дзейнасць у сферы распаўсюджання інфармацыі. Такія дакументы 
павінны ўключаць у сябе асноўныя прынцыпы адказнасці прамыслова 
развітых краін за перадачу хлуслівай, аднабаковай, запалітазаванай геа- 
палітычнымі інтарэсамі інфармацыі ЗША. Няма сумненняў, што наяўнасць 
міжнародна-прававых дакументаў, прыняццю якіх перашкаджаюць Злучаныя 
Штаты Амерыкі, стварыла б спрыяльныя ўмовы для міжнароднага супра- 
цоўніцтва і згоды, ліквідавала б напружанасць і непаразуменне па многіх 
аспектах геапалітыкі развітых дзяржаў і краін, што сталі на шлях развіцця.

1 UNESKO News. 1992. January-February. P.7.
2 CommunieationsWeek International. 1996.17 January.
3 Abra. №7.1995. P.27-28..
4 UNESKO News. 1996. Sepnember. P.5.
5 Ibid.


