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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, μετά από πρόσκληση της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ), απέστειλε την
ακόλουθη επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας
Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και τον Υπουργό Τύπου Γκόρατς Μάτιτς,
εκφράζοντας την έντονη αντίθεση των Ελλήνων δημοσιογράφων στο
κλείσιμο τριών καθημερινών εφημερίδων της Σερβίας.
Επίσης, απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα της ΔΟΔ
κ. Έινταν Γουάιτ τον οποίον, παροτρύνει να λάβει παρόμοιες
πρωτοβουλίες και για άλλες χώρες, όπως η Τουρκία.
Τα κείμενα των επιστολών έχουν ως εξής:

Προς τον Πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και
τον Υπουργό Τύπου Γκόρατς Μάτιτς:
“Η ΕΣΗΕΑ, μαζί με τις δημοσιογραφικές οργανώσεις που
εκπροσωπούνται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων,
διαμαρτύρεται για την καταπάτηση του δικαιώματος της ελεύθερης
έκφρασης και της ελευθεροτυπίας, που εκδηλώθηκε με το κλείσιμο
τριών ανεξάρτητων εφημερίδων στο Βελιγράδι.
Πιο συγκεκριμένα, τη νύχτα της 13ης Οκτωβρίου , αστυνομικοί
εισέβαλαν στα γραφεία των εφημερίδων “Ντάνας” και “Ντέβνι
Τέλεγκραφ” και ανακοίνωσαν τη διακοπή της κυκλοφορίας τους, με
βάση ένα δρακόντειο διάταγμα που απαγορεύει τη μετάδοση
ειδήσεων που μπορεί να προκαλέσουν “ηττοπάθεια και πανικό”

στους Σέρβους πολίτες.
Την επομένη έκλεισε και η εφημερίδα “Νάβα Μπόρμπα”.
Αυτές οι ενέργειες, είναι απαράδεκτες για όλα τα συνδικάτα στο
χώρο των μέσων ενημέρωσης.
Αποτελούν κατάφωρη παραβίαση όλων των συνθηκών, που διεθνώς
θεωρούνται ως η ελάχιστη και αναγκαία εγγύηση, ώστε οι
δημοσιογράφοι να μπορούν να εκπληρώνουν ελεύθερα την αποστολή
τους”.

Προς τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς
Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) Έινταν Γουάιτ:

Ομοσπονδίας

“Αγαπητέ συνάδελφε,
Κρίνοντας, όπως κι εσείς, ως απαράδεκτη ενέργεια το κλείσιμο
από την κυβέρνηση του Βελιγραδίου τριών εφημερίδων, στείλαμε
στον πρόεδρο Μιλόσεβιτς και στους υπουργό Τύπου Μάτιτς
επιστολή διαμαρτυρίας, αντίγραφο της οποίας σας εσωκλείουμε.
Μας απασχολεί, εξίσου η τύχη των δύο Σέρβων δημοσιογράφων
Ραντόσεβιτς και Ντομπρίτσιτς, οι οποίοι αγνοούνται από τις
18/10 στο Κόσσοβο, όπου βρίσκονταν ως απεσταλμένοι του
κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Τανγιούγκ.
Στο Βελιγράδι μαθαίνουμε ότι γίνονται

διαδηλώσεις

δημοσιογράφων για τους αγνοούμενους συναδέλφους τους (δύο
ακόμη Σέρβοι δημοσιογράφοι εξαφανίστηκαν στο Κόσσοβο τον
περασμένο μήνα), ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορηθεί
καμιά εξέλιξη στο θέμα.
Εσείς έχετε μήπως αναλάβει κάποιες ενέργειες;
Θα μας ενδιέφεραν επίσης ό,τι στοιχεία έχετε σχετικά με το
πρόσφατο κυβερνητικό διάταγμα που “απαγορεύει την αναμετάδοση
στα σερβικά, προγραμμάτων παραγωγής ξένων ΜΜΕ και τη
δημοσίευση ή μετάδοση κειμένων που βοηθούν στην εξάπλωση φόβου
και ηττοπάθειας” για όσο χρόνο διαρκεί η κρίση με το ΝΑΤΟ.
Η υπόθεση της φίμωσης του Τύπου, ωστόσο, όπως γνωρίζετε πολύ
καλά, δυστυχώς δεν περιορίζεται στην Γιουγκοσλαβία.
Πληροφορούμαστε
ότι
στις
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συνεδρίασε
στην

Κωνσταντινούπολη το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (ΙΡΙ) και κάλεσε
την κυβέρνηση της Τουρκίας να “διασφαλίσει την άμεση
απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων δημοσιογράφων εξ αιτίας της
εργασίας τους και να επιταχύνει τη μεταρρύθμιση με την
κατάργηση των νόμων που περιορίζουν την ελευθερία του Τύπου”.
Το Συμβούλιο του ΙΡΙ ζήτησε από την ’γκυρα να προωθήσει γενική
μεταρρύθμιση του αντιτρομοκρατικού νόμου που απαγορεύει την
ελευθερία της έκφρασης.
Την κατάσταση του Τύπου στην Τουρκία παρακολουθεί στενά,
μεταξύ άλλων, το ελληνικό τμήμα των “Ρεπόρτερς Χωρίς Σύνορα”
στο οποίο μετέχουν και μέλη της ΕΣΗΕΑ, αλλά θα θέλαμε, ως
συνδικαλιστικό όργανο και μέλος της ΕΟΔ/ΔΟΔ, να βοηθήσουμε
ώστε στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της ΔΟΔ να συμβάλλουμε όλες οι
δημοσιογραφικές Ενώσεις στην απελευθέρωση των συναδέλφων μας
και στην αποκατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στη γειτονική
μας χώρα.
Η καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και μάλιστα του
δικαιώματος της έκφρασης και του Τύπου, αποτελεί για μας, όπως
και για σας, θεμελιώδη κανόνα της δράσης μας.
’λλωστε η ΕΣΗΕΑ εδώ και τρία χρόνια έχει αναλάβει τη δικαστική
υπεράσπιση και την οικονομική στήριξη του Μελάκου Μακέμπε,
συναδέλφου από την Αιθιοπία διωκόμενου στη χώρα του και
εγκατεστημένου στην Ελλάδα.
Ο Μακέμπε έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο και άδεια εργασίας στη
χώρα μας, δεδομένου ότι η Αιθιοπία, είναι μία από τις χώρες
όπου διώκονται
ελευθεροτυπία”.
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