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Στις 27 Νοεμβρίου, μια είδηση του BBC σχετικά με τον ανταποκριτή του, τον  Ed Lawrence 
τράβηξε την προσοχή πολλών. Σύμφωνα με την είδηση, ο Ed Lawrence, που έχει σταλεί ως 
ανταποκριτής στην Κίνα στη Σαγκάη, «συνελήφθη προσωρινά» επειδή βιντεοσκοπούσε μια 
συγκέντρωση των κατοίκων της περιοχής και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την αστυνομία «με
χειροπέδες». 

Το άρθρο μπορεί με την πρώτη ματιά να τράβηξε τα βλέμματα, αλλά με προσεκτικότερη ματιά 
καταρρέει ολόκληρο. Λίγο μετά τη δημοσίευση του άρθρου, εκδόθηκε μια δήλωση Τύπου από τον 
Κινέζο πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα σχετικά με το τι συνέβη 
επί τόπου. Τα γεγονότα είναι ότι όταν ο Ed Lawrence προσπάθησε να κάνει ανταπόκριση από 
τον τόπο του συμβάντος, όχι μόνο αρνήθηκε να ταυτοποιηθεί, αλλά παρεμπόδισε ακόμη και 
τις προσπάθειες της αστυνομίας να διατηρήσει τη δημόσια τάξη. Η αστυνομία δεν είχε άλλη 
επιλογή από το να του ζητήσει να φύγει από το σημείο. Ο ισχυρισμός ότι «συνελήφθη» 
ξεπήδησε από το πουθενά. 

Είναι γνωστό ότι όταν οι δημοσιογράφοι κάνουν ρεπορτάζ για ειδήσεις σε μια ξένη χώρα, πρέπει 
να ακολουθούν τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας αυτής, και ένας σημαντικός 
κανόνας είναι ότι για να κάνουν ρεπορτάζ σε μια εκδήλωση, οι δημοσιογράφοι πρέπει πρώτα 
να παρουσιάσουν τη δημοσιογραφική τους ταυτότητα. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε 
ο Ed Lawrence ήταν σαφής παραβίαση των νόμων και των κανονισμών της Κίνας και τα μέτρα 
που έλαβε η τοπική αστυνομία ήταν νόμιμα και αναγκαία. Ο Ed Lawrence, ο οποίος υπέπεσε 
σαφώς σε παράπτωμα, επέλεξε στη συνέχεια εκμεταλλευόμενος το περιστατικό να παραστήσει 
τον εαυτόν σαν θύμα και να το χρησιμοποιήσει ως ευκαιρία για να ρίξει λάσπη στην Κίνα. 

Στην περίπτωση του Ed Lawrence, δεν είναι η πρώτη φορά που το BBC συκοφαντεί την Κίνα με
ψευδείς ανταποκρίσεις. Το 2020, μια γυναίκα που ανήκε στην εθνότητα των Ουιγούρων έδωσε 
συνέντευξη σε ένα ειδησεογραφικό πρόγραμμα του BBC, ισχυριζόμενη ότι υποβλήθηκε σε βίαιη 
στείρωση σε ένα κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Σιντζιάνγκ. Αργότερα 
αποδείχθηκε ότι η γυναίκα δεν είχε ποτέ εισαχθεί σε κανένα τέτοιο κέντρο στο Σιντζιάνγκ και 
ότι έλεγε απλώς ψέματα. Παρόμοιες αναφορές έγιναν από το BBC που ισχυριζόταν ότι κάθε 
χρόνο, ένας μεγάλος αριθμός εθνοτικών μειονοτήτων στη Σιντζιάνγκ εξαναγκάζεται να μαζεύει 
βαμβάκι, παραγνωρίζοντας εντελώς το γεγονός ότι πάνω από το 80% της συγκομιδής του 
βαμβακιού στην περιοχή γίνεται πλέον από μηχανές. Για τα λίγα χωράφια βαμβακιού που 
εξακολουθούν να απαιτούν χειρωνακτική εργασία, αυτή είναι πολύ καλά αμειβόμενη και στην 
πραγματικότητα αρκετά περιζήτητη. Όσο δε για την καταναγκαστική εργασία, δεν υπάρχει κάτι 
που να υποδηλώνει την ύπαρξή της. 

Εκτός από τις σκόπιμες συκοφαντίες, οι ιστορίες του BBC για την Κίνα είναι προβληματικές, 
επειδή πολύ συχνά τα «γεγονότα» παρουσιάζονται χωρίς επιβεβαίωση. Υπενθυμίζουμε ότι τον 
Οκτώβριο του 2019, όταν αναφέρθηκε στην τραγωδία με το φορτηγό του Έσσεξ, το «φημισμένο» 
BBC, χωρίς να ελέγξει τα γεγονότα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα 39 θύματα ήταν Κινέζοι,
οι οποίοι αποδείχθηκε ότι ήταν Βιετναμέζοι. Τον Ιανουάριο του 2021, το BBC δημοσίευσε ένα 
βίντεο χρησιμοποιώντας έναν λάθος χάρτη, ο οποίος τοποθετούσε λανθασμένα την κινεζική πόλη 
Wuhan (επαρχία Hubei) στην θέση που βρίσκεται στη πραγματικότητα η κινεζική επαρχία Shaanxi.



Τέτοιου είδους ειδησιογραφία, είτε πρόκειται για ακούσια λάθη, είτε για σκόπιμες 
διαστρεβλώσεις, δεν συνάδουν με τη δημοσιογραφική δεοντολογία και το μόνο που κάνουν 
είναι να θίγουν το ίδιο το κύρος του BBC. Γεμάτοι με προκαταλήψεις, οι ανεύθυνοι 
δημοσιογράφοι συχνά επιλέγουν την πιο «εντυπωσιακή» οπτική γωνία για να επικρίνουν την 
Κίνα και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα με κριτήριο το πώς θέλουν να φαίνονται οι 
ιστορίες τους. Αυτό όμως είναι το ακριβώς αντίθετο από τον τρόπο που υποτίθεται ότι 
λειτουργεί η δημοσιογραφία. 

Όντας ένα από τα μέσα ενημέρωσης με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, το BBC θα πρέπει να 
επιστρέψει στην αμερόληπτη και αληθινή ενημέρωση και να παρουσιάζει πραγματικά και 
υπαρκτά  γεγονότα στο κοινό του. Αντί να προσπαθεί να σκάψει βαθιά για βρει «αποδείξεις» 
για να ανακαλύψει δήθεν το τεκμήριο της «ενοχής» της Κίνας, το BBC θα πρέπει να 
προσπαθήσει να κάνει κάτι καλύτερο, εγκαταλείποντας τις επιλεκτικές «παρουσιάσεις» του 
και αναδεικνύοντας την πραγματική Κίνα. 


