ΔΙΩΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ
Η Ελευθερία του Τύπου απειλείται !
Εκατοντάδες

δημοσιογράφοι

σε

δεκάδες

χώρες

σκοτώνονται,

διώκονται,
βασανίζονται,
φυλακίζονται.
Πεντακόσιοι
δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, ενώ κατά το 1996
σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 58 δημοσιογράφοι
και άλλοι εργαζόμενοι στα Μέσα Ενημέρωσης και πάνω από 100
φυλακίσθηκαν και διώχθηκαν.
Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός που συμπίπτει με την ημέρα
για την ελευθερία του Τύπου, την οποία έχουν καθιερώσει τα
Ηνωμένα Εθνη για την 3η Μαίου.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. καλεί τους Ελληνες δημοσιογράφους να
συμπαρασταθούν ενεργώς στους συναδέλφους μας ανά τον κόσμο,
που διώκονται, βασανίζονται για την ελευθερία και να
αγωνιστούν για τις βασικές αυτές αρχές, που αποτελούν θεμέλιο
του δημοκρατικού πολιτεύματος.
“Το 1996 – λέει ο Γενικός Διευθυντής της ΟΥΝΕΣΚΟ Φεντερίκο
Μαγιόρ – δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, εικονολήπτες και άλλοι
επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, υποβλήθηκαν σε εκφοβισμό,
παρενόχληση, πολλοί φυλακίσθηκαν αυθαίρετα, κρατήθηκαν
παράνομα ή απειλήθηκαν με σωματική βία. Σε πολλές χώρες το
δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης παραβιάστηκε με ενέργειες
λογοκρισίας, κατάσχεσης ή απόλυσης”.
Αυτόν τον καιρό 181 δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι σε 21
συνολικά χώρες, ενώ σε 120 χώρες δεν υπάρχει πλήρης
ελευθεροτυπία σε διάφορους βαθμούς.
Κατά το 1996 σε 160 χώρες έγιναν 1800 επιθέσεις σε εκπροσώπους
του Τύπου.
Το Διεθνές δίκτυο ελευθερίας της έκφρασης και ανταλλαγών, το

οποίο υποστηρίζεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ, ανεβάζει σε 1.500 κάθε
χρόνο τις περιπτώσεις παραβιάσεως ελευθερίας του Τύπου – από
λογοκρισία έως τρομοκρατικές επιθέσεις.
Η Τουρκία κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στον κατάλογο των
χωρών όπου διώκεται η ελευθεροτυπία και περιλαμβάνεται 3η
μεταξύ των 10 “Εχθρών του Τύπου” από την Επιτροπή για την
Προστασία των Δημοσιογράφων. Ενενήντα εννέα δημοσιογράφοι
βρίσκονται στη φυλακή, άλλοι 48 δημοσιογράφοι και σκιτσογράφοι
δικάζονται για την εργασία τους χωρίς να έχουν φυλακισθεί. Η
Ενωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων έχει ανακηρύξει την 3η Μαίου
ημέρα αλληλεγγύης προς τον Τούρκο δημοσιογράφο Ισίκ Γιουρτσού.
Στην Αλβανία, η Ενωση Δημοσιογράφων ανέφερε ότι έχουν
καταρτισθεί λίστες θανάτου με ονόματα δημοσιογράφων.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. επί τη ευκαιρία της σημερινής ημέρας, επισημαίνει
τις ευθύνες που επωμίζονται οι δημοσιογράφοι για την ελεύθερη
ενημέρωσης της Κοινής Γνώμης, πέρα από κομματικές και
επιχειρησιακές σκοπιμότητες, μακριά από τα “παιχνίδια” των
παρασκηνίων των ισχυρών παραγόντων της δημόσιας ζωής. Και
ακόμη επισημαίνει την ευθύνη των δημοσιογράφων στη διαμόρφωση
της αντικειμενικής και ελεύθερης πληροφόρησης, την ευθύνη
απέναντι στο σεβασμό της προσωπικότητας του ανθρώπου και του
οικογενειακού ασύλου.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση και τα κόμματα
να αποδείξουν ότι έχουν την πολιτική βούληση να αντιπαρατεθούν
σε καταστάσεις συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των Μ.Μ.Ε., να
προχωρήσουν στη θεσμική κατοχύρωση της πολυφωνίας και να
αποδώσουν στην κοινωνία ένα θεσμικό πλαίσιο για τα Μ.Μ.Ε., το
οποίο θα στηρίζεται στις αρχές της ελευθεροτυπίας, της
πολυφωνίας, του σεβασμού της αντίθετης άποψης και γνώμης, στον
αποκλεισμό από τα Μ.Μ.Ε. καταστάσεων ιδιοκτησίας οι οποίες
συμπλέουν με διαπλεκόμενα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. αποδίδει μεγάλη σημασία στο αίτημα της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων να περιληφθούν στην υπό αναθεώρηση

Συνθήκη του Μάαστριχτ διατάξεις για τη διαφάνεια στη λήψη
αποφάσεων και για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και των
δημοσιογράφων σε όλα τα έγγραφα όλων των θεσμικών οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Σε μία εποχή που οι αριθμοί – και όχι μόνο – αποδεικνύουν τη
δίωξη της δημοσιογραφίας, η Ε.Σ.Η.Ε.Α. αγωνίζεται για τη
διασφάλιση του δικαιώματος εργασίας και ασφάλισης, απαραίτητες
προϋποθέσεις για την κατοχύρωση της ελευθεροτυπίας και της
κοινωνικής αποστολής του δημοσιογράφου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. συμμετέχοντας στο
Παγκόσμιο εορτασμό της Ελευθερίας του Τύπου, άνοιξε τραπεζικό
λογαριασμό αλληλεγγύης, στην Εμπορική Τράπεζα (ο αριθμός του
Λογαριασμού θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση) και κατέθεσε ήδη
τη συμβολή της. Ως εκ τούτου καλεί και τα μέλη της να
ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή.

