2η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΡΑΜΠΑΤ
Με θέμα την “Ανεξαρτησία των Συντακτών και τη Δημοκρατία στα
ΜΜΕ” έγινε στο Ραμπάτ του Μαρόκου (2 & 3 Δεκεμβρίου) η 2η
Διάσκεψη Ενώσεων Συντακτών Μεσογειακών χωρών. (Την 1η είχε
οργανώσει πέρυσι, στην Φλωρεντία, η Εθνική Ομοσπονδία Ιταλικού
Τύπου).
Την ΕΣΗΕΑ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Νίκος Κιάος και το μέλος του
Δ.Σ. Φανή Πετραλιά.
Η ΕΣΗΕΑ ανέλαβε να διοργανώσει στην Αθήνα την επόμενη, 3η
Διάσκεψη Ενώσεων Συντακτών Μεσογειακών χωρών.
Για την προώθηση των θεμάτων, που αφορούν τους δημοσιογράφους
της Μεσογείου, συγκροτήθηκε εξάλλου συντονιστικό όργανο από
τις Ενώσεις Συντακτών των χωρών, που συμμετείχαν, με
επικεφαλής τον Αντόνιο Βελούτο από την Εθνική Ομοσπονδία
Ιταλικού Τύπου και μέλη εκπροσώπους των Ενώσεων Συντακτών από
τη Γαλλία, την Ισπανία, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Ελλάδα
(ΕΣΗΕΑ) και την Κύπρο (Ένωση Συντακτών Κύπρου).
Επισυνάπτεται η διακήρυξη, η οποία εγκρίθηκε στη διάσκεψη.
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΡΑΜΠΑΤ
2η Διάσκεψη των Δημοσιογράφων της Μεσογείου για την
Ανεξαρτησία των Συντακτών και τη Δημοκρατία στα ΜΜΕ
Ραμπάτ, 2 & 3 Δεκεμβρίου 1999
Τελική Διακήρυξη:
Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι από την Αλγερία, την Κύπρο, την
Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαρόκο, την Πορτογαλία και

την Τυνησία) που συναντήθηκαν στο Ραμπάτ, (2 και 3 Δεκεμβρίου
1999), στο πλαίσιο της 2ης Μεσογειακής Διάσκεψης για την
“Ανεξαρτησία των Συντακτών και τη Δημοκρατία στα ΜΜΕ” και με
βάση τις Διακηρύξεις του Μιλάνου (1993 & 1995), του Ζάγκρεμπ
(1998) και της Φλωρεντίας) υιοθέτησαν την ακόλουθη Διακήρυξη:
Η δημοκρατία είναι η μορφή διακυβέρνησης που προσφέρει στους
πολίτες, τη δυνατότητα να επηρεάσουν την κυβερνητική πολιτική
και αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και της
έκφρασης. Η ευρεία διάδοση των πληροφοριών είναι ουσιαστική
για την ελευθερία. Χρειάζεται την προστασία κάθε δημοκρατικής
διαδικασίας ενάντια στη δημιουργία μονοπωλίων και στη
συγκέντρωση της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας.
Εμμένουμε στο γεγονός ότι οι κυβερνήσεις δεν θα μπορέσουν να
προασπίσουν τη δημοκρατία εάν δεν επαγρυπνούν, ώστε ο κάθε
πολίτης να απολαμβάνει του δικαιώματος στην ελευθερία της
έκφρασης και γνώμης. Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις να
εγκαθιδρύσουν δημόσια συστήματα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης,
δημοκρατικά και υπεύθυνα.
Εμμένουμε στην πεποίθηση ότι ο δημόσιος ρόλος των ΜΜΕ είναι
ουσιαστικός για την ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και
την προάσπιση της πολυφωνίας των απόψεων.
Πιστεύουμε ότι η Συντακτική Δημοκρατία και Ανεξαρτησία
αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για την άσκηση του
δημοσιογραφικού επαγγέλματος, δηλαδή για μια πραγματική
δημόσια υπηρεσία προς τους πολίτες.
Τη Συντακτική Δημοκρατία πρέπει να εγγυάται ένα Συντακτικό
Καταστατικό το οποίο να σέβεται την επαγγελματική δεοντολογία
και τους κανόνες συμμετοχής των δημοσιογράφων στη σύνταξη του
μέσου ενημέρωσης.
Για την εφαρμογή αυτής της αρχής, είναι αναγκαία η δημιουργία,
σε κάθε μέσο ενημέρωσης, των κατάλληλων δομών, όπως είναι τα
εσωτερικά Συμβούλια Σύνταξης ή άλλα ανεξάρτητα Συντακτικά
πολυφωνικά όργανα, εκλεγμένα με δημοκρατικές διαδικασίες.

Τα συνδικάτα των δημοσιογράφων που συμμετέχουν σε αυτή τη 2η
Διάσκεψη δεσμεύονται να αγωνιστούν για την υλοποίηση αυτών των
στόχων που θεωρούν ως μία από τις βασικές αρχές για τη
διασφάλιση της αντικειμενικής πληροφόρησης.
Διαπιστώνουμε ότι στις χώρες της Μεσογείου, οι δημοσιογράφοι
αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος
τους.
Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις και οι
εκτελεστικές εξουσίες μονοπωλούν τον έλεγχο και την διοίκηση
των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και δεν επιτρέπουν μία
συμμετοχική παρουσία εκ μέρους του κοινοβουλίου και των
πολιτικών κομμάτων καθώς και την εκπροσώπηση της κοινωνίας των
πολιτών.
Ζητούμε οι δημοσιογράφοι στον Τύπο και τα οπτικοακουστικά
μέσα, δημόσια ή ιδιωτικά, να απολαμβάνουν ενός καθεστώτος
Συλλογικών Συμβάσεων που θα τους επιτρέπει να ασκούν το
επάγγελμα τους με υλική αξιοπρέπεια και δημοσιογραφική
ανεξαρτησία.
Καταγγέλλουμε τη λογοκρισία σε κάθε μορφή της, καθώς και τις
πολιτικές εξουσίες και τις οικονομικές δυνάμεις που με την
παγκοσμιοποίηση γίνονται ολοένα και πιο κατακτητικές. Ζητούμε
όταν ένα άρθρο επαναλαμβάνεται από ένα ηλεκτρονικό μέσον, να
αναγνωρίζεται στον συντάκτη του το πνευματικό δικαίωμα.
Επισημαίνουμε μια επικίνδυνη γενική κατάσταση στην άσκηση του
επαγγέλματος που αποτυπώνεται στην επαγγελματική αβεβαιότητα
(χαμηλοί μισθοί, απουσία συμβάσεων, συμβάσεις περιορισμένου
χρόνου, άναρχες προσλήψεις) καθώς και στην απειλή της
ελευθερίας και ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων.
Προτείνουμε στην Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) να
συνεχίσει την εκστρατεία για την προάσπιση της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης ως εγγύηση της ανεξάρτητης και ποιοτικής
πληροφόρησης, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμών που να
εγγυώνται την ιδιοκτησιακή διαφάνεια.

Καλούμε τις Ενώσεις των Μεσογειακών χωρών να εργασθούν σταθερά
για την προστασία της ελεύθερης και ανεξάρτητης άσκησης του
επαγγέλματος και να συνεχίσουν τον διάλογο και την ανταλλαγή
εμπειριών για την επίλυση κάθε συγκεκριμένου προβλήματος.
Προτείνουμε τη δημιουργία ενός τηλεοπτικού καναλιού από τις
κρατικές τηλεοράσεις της Μεσογείου με τη βοήθεια της Ε.Ε.,
κατ’ εικόνα του EuroNews.
Ανακοινώνουμε ότι την 3η Διάσκεψη Ενώσεων Συντακτών της
Μεσογείου θα οργανώσει, στην Αθήνα, η ΕΣΗΕΑ. Οι δημοσιογράφοι
της Μεσογείου προτείνουν τη δημιουργία μιας προσωρινής
οργανωτικής επιτροπής από την ομάδα των Μεσογειακών Ενώσεων –
μελών της ΔΟΔ, την οποίαν θα απαρτίζουν οι εξής:
Antonio Velluto, Εθνική Ομοσπονδία Ιταλικού Τύπου: Συντονιστής
Younes Mouhajid, Εθνικό Συνδικάτο Μαροκινού Τύπου, Μέλος της
εκτελεστικής επιτροπής της ΔΟΔ: Αναπληρωτής Συντονιστής
Φανή Πετραλιά, ΕΣΗΕΑ: μέλος
Juan Antonio Prieto, Ομοσπονδία Ενώσεων Ισπανικού Τύπου: μέλος
Mario Guastoni, Εθνικό Συνδικάτο Δημοσιογράφων (Γαλλία), Μέλος
της εκτελεστικής επιτροπής της ΔΟΔ: μέλος
Ένας εκπρόσωπος από το περιφερειακό γραφείο της ΔΟΔ στο
Αλγέρι: μέλος
Ένας εκπρόσωπος από την Ένωση Συντακτών Κύπρου: μέλος.
Ραμπάτ, 3/12/99

