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www.businessmagazin.ro/actualitate/jeremy-clarkson-ar-trebui-concediat-spun-cei-revoltati-de-declaratiile-lui-incediare-d
e-ieri-9024420
 Vineri, 2 decembrie 2011
   &rdquo;Jeremy Clarkson ar trebui concediat&rdquo;, spun cei revolta&#355;i de declara&#355;iile lui
incediare de ieri  Autor: Ioana Mihai     Sindicatul sectorului public din Marea Britanie, Unison, sus&#355;ine c&#259; a
demarat proceduri legale pentru a-l trage la r&#259;spundere pe Jeremy Clarkson, prezentatorul Top Gear, ca urmare a
comentariilor oe care le-a f&#259;cut ieri în timpul unui show de televiziune, relateaz&#259; BBC.   Clarkson a spus ieri,
pe ton de glum&#259;, c&#259; "sindicali&#351;tii ar trebui sco&#351;i în strad&#259; &#351;i împu&#351;ca&#355;i
sub ochii familiilor lor".Ceea ce p&#259;rea la început o glum&#259; de dimensiunile unui tân&#355;ar s-a transformat
ulterior în arm&#259;sar, dup&#259; vorba proverbului. Un exemplu este &#351;i faptul c&#259; primului ministru
britanic, David Cameron, i-a fost adresat&#259; o întrebare referitoare la declara&#355;ia lui Clarkson, la o emisiune din
cursul acestei dimine&#355;i. Primul ministru consider&#259; c&#259; prezentatorul a f&#259;cut o glum&#259;, dar
spiritele sindicali&#351;tilor sunt extrem de încinse.   Se pare chiar c&#259; fenomenul generat de declara&#355;iile lui
Clarkson are o amploare &#351;i mai mare, Business Insider relatând c&#259; ar fi deranjat nu mai pu&#355;in de o
jum&#259;tate din popula&#355;ia Angliei. BBC ar fi primit în urma acestui incident în jur de 4.700 de plângeri din
partea telespectatorilor care urm&#259;reau emisiunea. Se estimeaz&#259; c&#259; de pe urma emisiunii Top Gear pe
care o prezint&#259; la BBC, Jeremy Clarkson, care are 50 de ani, câ&#351;tig&#259; anual în jur de 3 milioane de
dolari.      Ca urmare a vâlv&#259;t&#259;ii pornite de pe urma comentariului s&#259;u, vedeta TV &#351;i-a cerut
scuze în mod public în aceast&#259; diminea&#355;&#259;.Prezentatorul a mai generat o serie de controverse. Una
dintre cele mai recente se leag&#259; de momentul în care presa a scos la iveal&#259; c&#259; în timpul unui turneu
&#351;i-a în&#351;elat nevasta (cu care are trei copii), cu o "blond&#259; dr&#259;gu&#355;&#259;", conform
publica&#355;iei Mirror. Aceast&#259; acuza&#355;ie a fost îndelung comentat&#259; &#351;i în social media,
relateaz&#259; presa britanic&#259;.În prima parte a acestui an, Clarkson a iscat o alt&#259; controvers&#259; în
momentul în care a f&#259;cut referiri def&#259;im&#259;toare la mexicani, pe care i-a catalogat drept "puturo&#351;i",
"b&#259;&#351;ino&#351;i" &#351;i "inutili".   www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lEKVUIeAsbA 
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