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Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) με την ετήσια έκθεσή
της αναφέρει ότι το 2006 υπήρξε η χρονιά, που η δημοσιογραφία
βρέθηκε στο απόσπασμα. Συγκεκριμένα 155 δολοφονίες και
«ανεξιχνίαστοι θάνατοι» δημοσιογράφων σημειώθηκαν το 2006 παρά
τη θετική εξέλιξη που προέκυψε στο τέλος της χρονιάς, όταν για
πρώτη φορά στην ιστορία του, ο ΟΗΕ, με ομόφωνη απόφαση των
μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, στις 23 Δεκεμβρίου, κάλεσε τις
κυβερνήσεις όλων των χωρών μελών να σεβαστούν το διεθνές
δίκαιο στις εστίες των συγκρούσεων και να μεριμνήσουν για την
προστασία των αμάχων πολιτών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας αξιώνει
να τερματισθεί το καθεστώς ατιμωρησίας, που επικρατεί, και να
οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι ευθύνονται για τις δολοφονίες
δημοσιογράφων.
Αναλυτικά η ΔΟΔ επισημαίνει την τραγική αύξηση των
δημοσιογραφικών απωλειών, που σημειώθηκαν στο Ιράκ το 2006,
παράλληλα με την άνοδο της ένοπλης βίας και της αντίστασης
κατά της στρατιωτικής κατοχής στη χώρα. Τα ΜΜΕ γίνονται στόχοι
όχι μόνο τρομοκρατικών επιθέσεων αλλά και στρατιωτικών
επιχειρήσεων στη χώρα. Στο Ιράκ καταγράφονται 68 απώλειες
εργαζομένων στα ΜΜΕ ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των
θανάτων στους 170 από το 2003 τη χρονιά, που άρχισε η εισβολή
στη χώρα.
Οι βιαιότητες, όμως συνεχίζονται με θύματα δημοσιογράφους και
στα υπόλοιπα μέρη του πλανήτη και η ΔΟΔ καταγγέλλει την
απώλεια 37 εργαζομένων στα ΜΜΕ στη Λατινική Αμερική και
ιδιαίτερα στο Μεξικό, την Κολομβία και τη Βενεζουέλα. Στην
Ασία σημειώθηκαν συνολικά 34 δολοφονίες με πιο επικίνδυνες

χώρες τις Φιλιππίνες και τη Σρι Λάνκα, όπου συνεχίζονται με
αμείωτο ρυθμό οι επιθέσεις εναντίον των ΜΜΕ.
Τέλος, η ΔΟΔ επισημαίνει ότι το καθεστώς ατιμωρησίας όσων
φέρουν ευθύνη για δημοσιογραφικές απώλειες δεν περιορίζεται
μόνο στις εστίες των ένοπλων συγκρούσεων. Μετά τη δολοφονία
της δημοσιογράφου Αννα Πολιτκόφσκαγια, η Ομοσπονδία μαζί με
τις άλλες δημοσιογραφικές οργανώσεις ξεκίνησε στις 12
Δεκεμβρίου στη Ρωσία μια διεθνή πρωτοβουλία για να
διαλευκανθούν οι δολοφονίες και άλλων δημοσιογράφων.
Σημειώνεται ότι από το 1993 καταγράφονται 200 θάνατοι
δημοσιογράφων στη χώρα και από τότε που ανέλαβε ο Πρόεδρος
Πούτιν, εκκρεμεί η εξιχνίαση 40 δολοφονιών.

