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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συμπαρίσταται στη Διεθνή και
στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, που εκφράζουν
αλληλεγγύη και στηρίζουν την Ένωση Τούρκων Δημοσιογράφων
(TGS), καταγγέλλοντας τη στοχοποίηση συναδέλφων και την
απόπειρα φίμωσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων είναι το ακόλουθο:
«Βρυξέλλες 9 Ιουλίου 2019 -Η Ένωση Τούρκων Δημοσιογράφων (TGS)
μέλος της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων στρέφεται νομικά κατά της οργάνωσης που
δημοσιοποίησε έκθεση με μαύρη λίστα ονομάτων δημοσιογράφων, οι
οποίοι εργάζονται σε διεθνή ΜΜΕ.
Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων στηρίζουν
τις ενέργειες της Ένωσης Τούρκων Δημοσιογράφων (TGS) και
καταδικάζουν την τελευταία προσπάθεια των αρχών, που βάζουν
στο στόχαστρο τους δημοσιογράφους, επιχειρώντας να φιμώσουν
την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.
Το Ίδρυμα Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (SETA)
μια φιλοκυβερνητική οργάνωση, δημοσιοποίησε έρευνα 202 σελίδων
με πληροφορίες για τους δημοσιογράφους που εργάζονται στα
τμήματα της τουρκικής γλώσσας των μεγάλων διεθνών ΜΜΕ, όπως το
BBC και η Deutsche Welle.
Στην έρευνα περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια ο τρόπος με τον

οποίο τα διεθνή ΜΜΕ κάλυψαν τα τελευταία γεγονότα στην
Τουρκία, όπως το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Επιπλέον
αναφέρονται τα ονόματα των δημοσιογράφων και επαγγελματικές
λεπτομέρειες που τους αφορούν,
όπως αναρτήσεις στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ή στοιχεία για την προηγούμενη απασχόληση
τους.
Η Ένωση Τούρκων Δημοσιογράφων (TGS) μαζί με την Οργάνωση
Νομικών Μελετών (MLSA) και τους δημοσιογράφους τα ονόματα των
οποίων αναγράφονται στη μαύρη λίστα, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου
προσέφυγε κατά του Ιδρύματος SETA, στο δικαστήριο της
Κωνσταντινουπόλεως.
Το Ιδρυμα SETA αρνείται όλους τους ισχυρισμούς και ανέφερε ότι
η έρευνα επικεντρώθηκε μόνο σε πληροφορίες που αφορούν τις
επαγγελματικές δραστηριότητες, όσων κατονομάζονται σε αυτή.
Ο Γιουνές Μζαχέντ, Πρόεδρος της ΔΟΔ δήλωσε:
«Η ΔΟΔ δεν πρόκειται να ανεχθεί τη στοχοποίηση των
δημοσιογράφων ούτε τη μαύρη λίστα με τα ονόματα τους. Οι
επαγγελματίες των ΜΜΕ πρέπει να μπορούν εργάζονται χωρίς
εκφοβισμούς ή απειλές και κινδυνεύουν από τη δημοσιοποίηση
αυτής της έκθεσης, που τους κατονομάζει και τους στοχοποιεί.
Θα στηρίξουμε με αλληλεγγύη τους Τούρκους συναδέλφους μας στο
εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό».
Η δημοσιοποίηση αυτής της έρευνας είναι η τελευταία προσπάθεια
περιστολής της ελευθερίας των ΜΜΕ στην Τουρκία, όπου
επιδεινώνεται επικίνδυνα η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι
δημοσιογράφοι. Η Ένωση των Εργαζομένων στα ΜΜΕ (DISK Basin-is)
καταγγέλλει εκατοντάδες παραβιάσεις της ελευθερίας της
έκφρασης και του Τύπου το 2018, στην Τουρκία.
Επιπλέον σύμφωνα με την Ένωση Τούρκων Δημοσιογράφων (TGS),
αυτή τη στιγμή 133 δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι, στην
Τουρκία.
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