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Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ-EFJ) σε
συνεργασία με την Ένωση Δημοσιογράφων της Τουρκίας (TGS) και
την Τουρκική Οργάνωση Δημοσιογράφων (TGC), που είναι μέλη των
Ομοσπονδιών, καθώς και τις οργανώσεις Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα
(RSF), Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ), Διεθνές
Ινστιτούτο Τύπου (IPI), Παγκόσμια Οργάνωση Εκδοτών Εφημερίδων
και Ειδήσεων (WANIFRA), Παγκόσμια Επιτροπή Ελευθερίας του
Τύπου (WPFC) και το Δημοσιογραφικό Δίκτυο Δεοντολογίας (EJN),
διοργάνωσαν συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη,
απευθύνοντας διεθνή έκκληση για την απελευθέρωση των
δημοσιογράφων CanDündar και ErdemGül, της εφημερίδας
Cumhuriyet, με το εξής περιεχόμενο:
«Διεθνής έκκληση
Ο Ρασέπ Ταγίπ Ερντογάν ως πρωθυπουργός στην αρχή και τώρα ως
πρόεδρος, μεθοδικά επιχειρεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα την
καταστολή των τουρκικών ΜΜΕ. Ο Ερντογάν στο όνομα της
καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της προάσπισης της δημόσιας
ασφάλειας καταδιώκει δημοσιογράφους όλων των αποχρώσεων, με
ιδιαίτερη σκληρότητα. Οι συλλήψεις, απειλές και οι εκφοβισμοί
που έχουν εξαπολύσει οι τουρκικές αρχές, δεν αρμόζουν σε μια
Δημοκρατία.
Ο CanDündar αρχισυντάκτης της ημερήσιας εφημερίδας Cumhuriyet

και ο ErdemGül επικεφαλής του γραφείου της εφημερίδας στην
Αγκυρα, κρατούνται από το βράδυ της 26 Νοεμβρίου. Τους έχουν
απαγγελθεί κατηγορίες για κατασκοπία και τρομοκρατία, επειδή
τον περασμένο Μάιο δημοσίευσαν αποδεικτικά στοιχεία για την
παράδοση όπλων από τις τουρκικές αρχές ασφάλειας σε ομάδες
ισλαμιστών στη Συρία. Και οι δύο είναι πρότυπα δημοσιογραφίας,
αναζήτησης της αλήθειας και υπεράσπισης των κοινωνικών
ελευθεριών. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει δηλώσει δημόσια ότι ο
CanDündar «θα πληρώσει για όλα αυτά». Όμως οι δημοσιογράφοι
της Cumhuriyet απλά έκαναν τη δουλειά τους και δημοσίευσαν
πληροφορίες, των οποίων το περιεχόμενο αφορούσε το δημόσιο
συμφέρον.
Τη στιγμή που η διεθνής τρομοκρατία βρίσκεται στο κέντρο του
προβληματισμού όλων μας, είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται
οι πολιτικές διώξεις δημοσιογράφων για να κατασταλεί η
ερευνητική και η αποκαλυπτική δημοσιογραφία. Οι συλλήψεις
αυτών των δύο δημοσιογράφων αποτελούν την πλέον ακραία μορφή,
την οποία έχει πλέον προσλάβει η χειραγώγηση του τουρκικού
δικαστικού συστήματος. Πολλοί δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί
ύστερα από χαλκευμένες κατηγορίες περί τρομοκρατίας και
συκοφαντίας του προέδρου Ερντογάν. Το καθεστώς επιχειρεί
ασκώντας οικονομικές πιέσεις να αυξήσει τον έλεγχο στα ΜΜΕ,
ενώ παράλληλα νομοθετεί πολύ αυστηρούς νόμους.
Εμείς ως δημόσια πρόσωπα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Ελευθερίας των ΜΜΕ, δημοσιογραφικές Ενώσεις και Οργανώσεις,
αποκηρύσσουμε την κατάφωρη επίθεση εναντίον της ανεξαρτησίας
των ΜΜΕ στην Τουρκία.
Απευθύνουμε έκκληση στις τουρκικές αρχές να ελευθερώσουν τους
CanDündar και ErdemGül και να τους απαλλάξουν από κάθε
κατηγορία που τους έχει απαγγελθεί. Επίσης, να αφεθούν
ελεύθεροι όλοι οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στη φυλακή λόγω
της δημοσιογραφίας την οποία ασκούν και των προσωπικών απόψεων
που έχουν εκφράσει.
Καλούμε

όλους

τους

θεσμούς

και

τις

κυβερνήσεις

των

δημοκρατικών χωρών, να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να
αντιμετωπίσουν τις ολοένα αυξανόμενες αυταρχικές υπερβολές του
προέδρου Ερντογάν.
Παρακαλούμε να υπογράψετε την έκκληση απελευθέρωσης των
δημοσιογράφων
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:https://www.change.org/p/can-d%C3%BCndar-ve-erdem-g%
C3%BCl-e-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BCkcand%C3%BCndarerdemg%C3%BClyaln%C4%B1zde%C4%9Fildir?recruiter=
439433030&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_cam
paign=share_twitter_responsive

Την έκκληση πρώτα υπογράφουν οι οργανώσεις:
Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ)
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (EFJ)
Ενωση Δημοσιογράφων Τουρκίας (TGS)
Τουρκική Οργάνωση Δημοσιογράφων (TGC)
Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα (RSF)
Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ)
Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI)
Παγκόσμια Οργάνωση Εκδοτών Εφημερίδων και Ειδήσεων (WANIFRA)
Παγκόσμια Επιτροπή Ελευθερίας του Τύπου (WPFC)
Δημοσιογραφικό Δίκτυο Δεοντολογίας (EJN)

Οι προσωπικότητες:
GünterWallraff, Δημοσιογράφος, Γερμανία
NoamChomsky, Γλωσσολόγος, ΗΠΑ

EdgarMorin, Κοινωνιολόγος, Γαλλία
CarlBernstein, Δημοσιογράφος, ΗΠΑ
Zülfü Livaneli, Συγγραφέας, Τουρκία
AliDilem, Σκιτσογράφος, Αλγερία
ThomasPiketty, Οικονομολόγος, Γαλλία
ClaudiaRoth, Πολιτικός, Γερμανία
PaulSteiger, Δημοσιογράφος, ΗΠΑ
KamelLabidi, Δημοσιογράφος, Τυνισία
JohnRMcArthur, Στέλεχος ΜΜΕ, ΗΠΑ
FazilSay, Πιανίστας, Τουρκία
PeterPrice, Στέλεχος ΜΜΕ, ΗΠΑ
EdwyPlenel, Στέλεχος ΜΜΕ, Γαλλία
JimHoagland, Δημοσιογράφος, ΗΠΑ
Ahmet İnsel, Πολιτικός Αναλυτής, Τουρκία
EricChol, Συντάκτης Εφημερίδας, Γαλλία
NedimGürsel, Συγγραφέας, Τουρκία
Cem Özdemir, Πρόεδρος Πρασίνων, Τουρκία
HakanGünday, Συγγραφέας, Τουρκία
Μίκης Θεοδωράκης, Συνθέτης, Ελλάδα
PerWestberg, Συγγραφέας, Σουηδία
LouiseBelfrage, Δημοσιογράφος, Σουηδία
AliAnouzla, Δημοσιογράφος, Μαρόκο

OmarBellouchet, Δημοσιογράφος, Αλγερία
JackLang, πρώην Υπουργός, Γαλλία
OmarBrouksy, Δημοσιογράφος, Μαρόκο
PierreHaski, Δημοσιογράφος, Γαλλία
Jay Weissberg, Κριτικός Κινηματογράφου, ΗΠΑ».
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