
"כשהעבדות במובנה המסורתי עברה מן העולם, בני אדם [נעשו] 

  משועבדים למעשה למוסד הטלוויזיה, במלוא מובן המילה"

  מעובד עפ"י מאמרו של א' אורבך

אחד הסעיפים הקלים לביצוע במדינות דמוקרטיות בנושא זכויות האדם הוא 

ים ייאסרו לכל הסעיף הקובע כי "לא יהיה אדם עבד או משועבד; עבדות וסחר עבד

  צורותיהם".

  

אצלנו אין עבדות; אבל במרכזו של כל סלון ביתי מודרני ניצבת הקופסה הגדולה 

הטלוויזיה, ואנחנו עבדיה מרצון. בגלל הטלוויזיה ניזונים כולנו מאותו  –והאהובה 

שהמלכנו עלינו, אנחנו מתרגשים יחד, צוחקים  טלוויזיהמזון רוחני ותרבותי. בגלל ה

הילדים  טלוויזיה, שרים יחד והולכים לשירותים יחד בזמן הפרסומות. בגלל היחד

שלנו בוחרים להתלבש באותה תלבושת אחידה, באותה תספורת אחידה, והם 

כל הבחורות יודעות שלהיות  טלוויזיהבולעים אותן מילים בסופי המשפטים. בגלל ה

כי חשוב שתהיה יפה, יודעים כולם שה טלוויזיהיפה ורזה זה הכי חשוב. בגלל ה

  מוכשר ויצירתי.

  

לא, אין פה פגיעה בזכויות האדם. זהו מחיר הִקְדָמה, אלה "כבלים", בשתי 

  המשמעויות, ששמנו על עצמנו מרצון.

  

עולמות חדשים, מידע  – טלוויזיהאמנם כולנו יודעים את יתרונותיה האדירים של ה

ורא בהכרזה על זכויות מהיר וחופשי, תחרות, סקרנות והשכלה. אבל כשאני ק

עבדות וסחר עבדים האדם, כי לא יהיה אדם עבד או משועבד, כשאני קורא כי 

ייאסרו לכל צורותיהם, אני תוהה ביני לביני (בזמן שמשדרים פרסומות) אם לא 

החלפנו עבדות גוף בעבדות נפש, מכירה בהתמכרות. האם הקהל המוחא כפיים 

  בהתלהבות באלפי אולפנים, עושה מה שהוא רוצה או מבצע את שרוצים ממנּו?

  

עבדים, במובנו הישן, הפך עמים אחדים אין זו טרוניה על הציוויליזציה. סחר 

לעבדים ועמים קבועים לאדונים, כמעט בלי יכולת להימלט מגורל זה. תעשיית 

, להבדיל אלפי הבדלות, מאפשרת לכולם להיות אדונים ומשרתים כאחד. טלוויזיהה

  היא אינה גורסת כפיפות ושלילת חירויות, עוני ועינוי.
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יות האדם לאזרח המודרני החי במדינה אבל אם תנוסח יום אחד אמנת זכו

מדינה שבה כל הזכויות הכתובות בהכרזת האו"ם המקורית  –דמוקרטית ומתוקנת 

; לקּבוע טלוויזיההייתי מבקש להקדיש פרק למקומה של ה –כבר באו על מימושן 

בהצהרה ובמעשה את ההגבלות על גיל המשתתפים, על זכויות המשתתף והצופה, 

הְמַׁשדר. שמנהיגים ונבחרים יגידו מה שנכון, ולא מה שמצטלם על חובות העורך ו

  יפה יותר.

  

והייתי שמח אם באמנה כזו, אמנת זכויות האדם החופשי, יבואו לביטוי זכויותיו 

, לחירות ממניפולציות פרסומיות וחדשותיות. הייתי טלוויזיהשל הצופה לחופש מ

, לפחות כשם לוויזיהטרוצה שתימצא הדרך להגביל את הכוח המשעבד של ה

  שמזהירים מפני אלכוהול וסיגריות.
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