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Suomen Radioamatööriliitto ry:n (BRAE) hallitukselle

CQ-kerho r.y. OH6AG:n jäsenet Pietarsaaressa haluavat täten ilmaista suuren huolensa,

turhautumisensa ja tyrmistyksensä siitä huonosta käyttäytymisestä,tota monet radioamatöörit

ympäri maailman esittävät radioamatööritaajuuksilla. Tämä korostui marraskuussa 2014 kun DX-

peditio Tromelinin saarelle, FT4TA oli äänessä. Huonosta käyttäytymisestä ja häiriköinnistä johtuen

DX-asemalla oli suuria vaikeuksia työskennellä vasta-asemia ongelmitta. Myös aiemmilla peditioilla

tämä on ollut ongelma, ja se näyttää jatkuvasti vain pahenevan. Ainakin seuraavat ongelmat on

havaittu:

- Radioamatöörit Bivät enää kuuntele, tai kuuntelevat givan liian vähän.

- Virittämistä ja/tai muuta häirintää DX:n lähetystaajuudella.

- Jatkuvaa kutsumista ja huutamista DX:n lähetystaajuudella vaikka asema käyttää splittiä.

Tästä johtuen bandipoliisit hyökkäävät rumine ja turhine kommentteineen

lähetystaajuudella.

- DX-aseman kutsuessa fotgin erityistä maanosaa, asemat jotka Bivät kuulu siihen huutavat

kuitenkin jatkuvasti.

- DX-aseman kysyessä kutsua joka sisältää muutamia saatuja kirjaimia, prefiksiä tai suffiksia,

tästä ei välitetä ollenkaan, vagn kaikki jatkavat oman kutsun huutamista täysillä, vaikka sillä

ei ole kysytyn kutsun kanssa mitään tekemistä.

- Täydellisen kutsunkäyttämisen sijaan käytetään usein vain kutsun osaa.

Me, allekirjoittaneet, toivomme SRAL:n aktivoitumista, ja näiden ongelmien esiintuomista

kansainvälisissä tapaamisissa. Ongelmiin on saatava voimakkaampi kansainvälinen kannanotto

kaikkien maiden liitoista ja maailmanlaajuisista radioamatööriorganisaatioista.

Maailmanlaajuisesti kalkille radioamatööreille olisi opetettava "DX Code of conduct". Ei riitä että

vain uudet amatöörit oppivat tämän, koska he kopioivat nopeasti "vanhojen kettujen" käytöksen,

jotka Bivät ymmärrä "Code of conduct":n merkitystä, eivätkä osaa e1ää sen mukaisesti.

Radioamatöörien huono käytös vähentää varmagn myös uusien DX-peditioiden järjestämisen halua

eksoottisiin kohteisiin, koska ne ovat kuitenkin kalliita ja pitkiä uhrautumisia peditioiden jäseniltä.

Vähiten voisi toivoa että he voisivat työskennellä vasta-asemia niin tehokkaasti kuin mandollista niin

vähillä ylimääräisillä häiriöillä kuin mandollista.

Haluamme myös muistuttaa että tämä on harrastus, eikä elämän ja kuoleman kilpailu jotta saataisiin

uusi DXCC-mag loklin. Hyvää DX-vuotta 2015 toivoen.
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