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A Igreja Anglicana tornou-se a mais recente - e mais improvável - instituição a denunciar a 
tentativa da News Corporation de assumir o controle total da British Sky Broadcasting 
(BSkyB), alegando que a companhia combinada dominaria a mídia britânica. 
 
A Igreja escreveu para o órgão regulador da mídia britânica, Ofcom, argumentando que não se 
deve permitir que a News Corp, de Rupert Murdoch, compre o resto da BSkyB, uma vez que 
isso ameaçaria a pluralidade da mídia. 
 
Em junho, a News Corp ofereceu 700 pence por ação pelos 61% das ações da BSkyB que 
ainda não possui, atribuindo à emissora de TV por satélite um valor superior a 12 bilhões de 
libras esterlinas. 
 
O reverendo Nigel McCulloch, Bispo de Manchester, disse que se a proposta de compra vingar, 
a News Corp "dominará simultaneamente os setores de televisão e de jornais", com a Sky 
News potencialmente ficando sujeita à "sutil influência editorial" da sua controladora.  
 
O reverendo McCulloch foi membro da Comissão de Inquérito da Câmara dos Lordes que 
investigou o setor de comunicações entre 2007 e 2010.  
 
A Igreja se associa a uma coalizão incomum que se opõe à transação, que inclui proprietários 
de meios de comunicação que vão desde o "Guardian Media Group" até o "Daily Mail & General 
Trust", Channel 4; Mark Thompson, o diretor-geral do BBC, e a BT. "Vislumbramos uma mídia 
vigorosa, que poderá incluir uma ampla pluralidade de meios de comunicação, como um dos 
principais pilares de uma sociedade vigorosa", disse um porta-voz da Igreja ao "FT". "Nós 
somos a igreja estabelecida: temos uma missão perante o país. Em temas sociais abrangentes 
como esse, é totalmente apropriado que façamos a nossa voz ser ouvida". 
 
Terry Sanderson, presidente da National Secular Society, revidou à interferência da Igreja. "É 
extraordinário que a Igreja julgue ser apropriado tentar influenciar uma transação comercial 
perfeitamente legal e correta". 
 
"Não foi Jesus que disse: 'Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus?' Bem, a 
BSkyB pertence a César e a Igreja deveria ter suas vistas voltadas para os céus, não para as 
coisas mundanas na City (centro financeiro do país)", disse ironicamente Terry Sanderson. 
 
A News Corp rejeitou os argumentos da Igreja. "Houve um aumento na pluralidade da mídia 
do Reino Unido, com mais gente consumindo notícias de mais fontes do que jamais se viu 
antes", disse o conglomerado.  
 
A Igreja vendeu a sua participação na BSkyB em 1995, em protesto pela inauguração da 
Playboy TV promovida pela companhia no Reino Unido 
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