ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΔ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 14 & 15
ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, με αφορμή τη διημερίδα που
διοργάνωσε το Μορφωτικό ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, το περασμένο
Σαββατοκύριακο (14-15 Μαρτίου 2014), εξέδωσε την ακόλουθη
ανακοίνωση:

«Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων το περασμένο
σαββατοκύριακο συμμετείχαν στη διημερίδα, που συζητήθηκε ο
ρόλος το οποίον διαδραματίζουν οι δημοσιογράφοι στον αγώνα
ενάντια στο νεοναζισμό, φασισμό και ρατσισμό στην Ελλάδα, στην
Ευρώπη και σε όλη την υφήλιο.
Η διημερίδα διοργανώθηκε από το Μορφωτικό Ιδρυμα της Ενωσης
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών στις 14 και 15 Μαρτίου,
με θέμα: «Ο ρόλος των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων στην άνοδο του
νεοναζισμού, φασισμού και ρατσισμού στην Ελλάδα, στην Ευρώπη
και γενικότερα σε όλο τον κόσμο».
Στη διάρκεια της πολύ σημαντικής διημερίδας εξετάσθηκε και η
προοπτική οι ελληνικές δημοσιογραφικές Ενώσεις με τη βοήθεια
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, να δημιουργήσουν ένα
διεθνές παρατηρητήριο των ΜΜΕ, σκοπός του οποίου θα είναι η
ενημέρωση και η ενεργητική κινητοποίηση της κοινωνίας
ενάντια στο ναζισμό, φασισμό και ρατσισμό.
Η δημιουργία αυτού του παρατηρητηρίου αναφέρεται στο επείγον
ψήφισμα, που ψηφίστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο ΔΟΔ τον

περασμένο Ιούνιο και στο οποίο όλες οι Ενώσεις μέλη της ΔΟΔ
από την Ελλάδα, επεσήμαναν την εκστρατεία τρομοκρατίας που
έχει εξαπολύσει εναντίον των εργαζομένων στα ελληνικά ΜΜΕ το
νεοναζιστικό κόμμα «Χρυσή Αυγή».
Σύμφωνα με το ψήφισμα ανατίθεται στη νεοεκλεγείσα Εκτελεστική
Επιτροπή της ΔΟΔ, «να συστήσει ένα Διεθνές Παρατηρητήριο
Ενάντια στην Εξάπλωση του Ρατσιστικού Μίσους» (IWASRH), στο
οποίο θα καταγγέλλονται και θα καταγράφονται ανάλογα
περιστατικά και θα αναλαμβάνει να εκπονεί εκστρατείες
ενημέρωσης για τις νεοναζιστικές και νεοφασιστικές ενέργειες,
που έχουν στόχο την ερευνητική δημοσιογραφία, τους
δημοσιογράφους, τους οργανισμούς ΜΜΕ, τις Ενώσεις μέλη της
ΔΟΔ,
καθώς και άλλες συλλογικές δημοκρατικές κοινωνικές
οργανώσεις και ακτιβιστές».
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ανακοινώσεις με τις οποίες καταγγέλλει τη δράση των μελών της
«Χρυσής Αυγής» που στρέφονται εναντίον των Ελλήνων
δημοσιογράφων, όπως συνέβη με την επίθεση εναντίον του
Παναγιώτη Μπούσιου, δημοσιογράφου του τηλεοπτικού σταθμού
«ΣΤΑΡ», που τον χτύπησαν καθώς κινηματογραφούσε διαδήλωση στο
Ηράκλειο, ένα προάστιο της Αθήνας.
Στη διημερίδα συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΔΟΔ Τζιμ Μπουμέλα και
εκπρόσωποι των Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας οι Φράνκο Σίντι,
Γενικός Γραμματέας της Ιταλικής Εθνικής Ομοσπονδίας Τύπου (
FNSI ), Τιμ Σαφίρ, της Ρωσικής Ενωσης Δημοσιογράφων RUJ και ο
Ολέκσι Μπόικο, της Εθνική Ενωσης Δημοσιογράφων Ουκρανίας (
NUJU ).
Ο Τζιμ Μπουμέλα, Πρόεδρος της ΔΟΔ στην ομιλία του ανέφερε:
« Αυτή τη στιγμή είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεκινήσουμε αυτή
την εκστρατεία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες
της Ευρώπης, της ηπείρου που γεννήθηκε ο φασισμός στη δεκαετία
του 1930 και η οποία τώρα, αντιμετωπίζει σε πολλές χώρες την
αναβίωση των εμπόρων του μίσους. Η ΔΟΔ αντέδρασε σε όλες τις

περιπτώσεις που οι συνάδελφοι δέχθηκαν επιθέσεις από τους
τραμπούκους της «Χρυσής Αυγής».
«Είμαι ευγνώμων στις ελληνικές δημοσιογραφικές
Ενώσεις για τις προσπάθειες που καταβάλλουν, να προωθήσουν
αυτό το ισχυρό μήνυμα αφύπνισης και στις άλλες αδελφές Ενώσεις
στην Ευρώπη. Εάν στρέψουμε την προσοχή μας στο καινούργιο
περιεχόμενο της υποκουλτούρας του νέο-φασισμού, θα διακρίνουμε
ότι ο στόχος δεν είναι μόνο οι μουσουλμάνοι και οι Ρομά, αλλά
και οι συλλογικές δημοκρατικές κοινωνικές οργανώσεις, αλλά και
οι δημοσιογραφικές Ενώσεις και οι δημοσιογράφοι που πέφτουν
θύματα της ακροδεξιάς πολιτικής βίας ».
Η Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, στην εναρκτήρια ομιλία
της ανέφερε:
« Παρά το αρχικό ξάφνιασμα πιστεύω ότι και η Δημοκρατία αλλά
και η ελληνική δημοσιογραφία αντέδρασε. Οι αποκαλύψεις σχετικά
με τη δράση της «Χρυσής Αυγής» και ανάλογων πεποιθήσεων από
όπου κι αν προέρχονται είναι έργο και των ελλήνων
δημοσιογράφων, οι οποίοι με αποκαλυπτικές έρευνες φώτισαν τις
σκοτεινές πτυχές αυτής τη υπόθεσης.
«Και τώρα τι άλλο κάνουμε, μένουμε στις διαπιστώσεις ή λέμε
ότι κι εμείς κάτι κάναμε για την ενημέρωση της κοινής γνώμης…
Όχι σε καμία περίπτωση. Σε συνεργασία με τη ΔΟΔ εξετάζουμε την
προοπτική δημιουργίας διεθνούς παρατηρητηρίου με σκοπό την
ενημέρωση και την ενεργητική κινητοποίηση της κοινωνίας
ενάντια στο νεοναζισμό, το φασισμό και το ρατσισμό» .
Στη διημερίδα συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, καθώς και
εκπρόσωποι των ελληνικών δημοσιογραφικών Ενώσεων, όλων των
πολιτικών κομμάτων, της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες
του ΟΗΕ στην Ελλάδα, των πανεπιστημιακών τμημάτων ΜΜΕ της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, της Ομοσπονδίας Ελλήνων
Διδασκάλων, του Ισραηλιτικού Κεντρικού Συμβουλίου της Ελλάδας,
της μειονότητας των τσιγγάνων Ρομά και των κοινωνικών
συλλογικοτήτων
με
αντιφασιστική
και

αντιρατσιστική δραστηριότητα στις γειτονιές της Αθήνας».
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