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Apesar de as imagens de guerra dominarem as telas de televisão, num canal elas não dão o ar da 
graça. Um memorando da direção da rede foi distribuído em todos os escritórios das MTV na 
Europa. No texto, Mark Sunderland, diretor de rede da MTV, recomendava que não se exibissem, 
até segunda ordem, clipes que contivessem cenas de “guerra, soldados, aviões militares, bombas, 
mísseis, tumultos e manifestações sociais, execuções e outros materiais obviamente sensíveis”.  
 
O memorando cita exemplos. Vídeos que falam diretamente do Iraque, como a pacifista “Boom”, 
da banda californiana System of a Down; com bombas explodindo, como “Hot in the city”, de Billy 
Idol; com cenas de guerra, como “Lucky”, do Radiohead.  
 
A ordem também se estende a vídeos de canções com letras e títulos com alusões à guerra, como 
“B.O.B. (Bombs of Baghdad)”, (“Bombas sobre Bagdá”) dos rappers do Outkast, e “You, me and 
World War Three” (“Você, eu e a Terceira Guerra Mundial”) de Gavin Friday. Qualquer coisa do B-
52, está vetada na MTV européia.  
 
— Acho que a MTV não tem um departamento de pesquisa, porque desde o primeiro dia eu disse 
em entrevistas que nosso nome vem de uma gíria para o corte bufante de cabelo que Kate e 
Cindy ( cantoras da banda ) costumavam usar. Não tem nada a ver com bombas — reclamou Fred 
Schneider, líder da banda.  
 
Uma funcionária da MTV disse que a MTV americana também “deveria reagir ao aumento de 
sensibilidade de sua audiência”.  
 
A rede MuchMusic, presente no Canadá e nos EUA, também tomou seus cuidados, só que em sua 
programação americana — no Canadá, um vídeo como “Boom”, dirigido por Michael Moore, está 
entre os primeiros lugares, enquanto nos EUA ele não é nem exibido.  
 
Na Inglaterra, a Capital, rádio líder de audiência, baniu canções sobre guerra e músicas de caráter 
mais violento, como punk ou heavy metal.  
 
Outro problema criado pela guerra foi a reação dos anunciantes. Se a audiência disparou, 
empresas como Nissan, Honda e Mercedes Benz suspenderam completamente suas campanhas. 
Outras, como Mastercard e Procter & Gamble as modificaram e esperam o decorrer dos 
acontecimentos para tomar uma decisão definitiva.  
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