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Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων απαιτεί να ληφθούν μέτρα
από τα ΜΜΕ όταν στο Αφγανιστάν πεθαίνουν και άλλοι
δημοσιογράφοι και καταγράφονται 90 νεκροί σε όλο τον κόσμο.
Συμβουλεύει δημοσιογράφους και οργανισμούς ΜΜΕ να αποφύγουν
τις επισφαλείς περιοχές του ρεπορτάζ στην πρώτη γραμμή του
πολέμου και να μην ταξιδεύουν χωρίς προστασία στο Αφγανιστάν.
Μετά την απώλεια τεσσάρων ακόμα δημοσιογράφων, οι οποίοι
σκοτώθηκαν σε ενέδρα που έγινε στο δρόμο κοντά στην Καμπούλ, ο
αριθμός των νεκρών δημοσιογράφων στο Αφγανιστάν φθάνει τους
επτά.
Δήλωσε ο Αίνταν Γουάιτ, Γενικός Γραμματέας ΔΟΔ της μεγαλύτερης
οργάνωσης δημοσιογράφων στον κόσμο: “Το μεγαλύτερο μέρος του
Αφγανιστάν τώρα έχει παραδοθεί στους ληστές και εκατοντάδες
δημοσιογράφοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Είναι μεγάλη απερισκεψία
να πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι χωρίς στρατιωτική προστασία σε
περιοχές που δεν έχουν ελεγχθεί για την ασφάλειά τους”.
Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ύστερα από τους θανάτους των Harry
Burton Αυστραλού κάμεραμαν του ειδησεογραφικού πρακτορείου
“Reuters” και Azizola Haidari φωτογράφου Αφγανικής καταγωγής.
Στο ίδιο επεισόδιο σκοτώθηκαν οι Maria Grazia Cutuli της
ιταλικής ημερήσιας εφημερίδας του Μιλάνου “Corriere della
Sera” και Julio Fuentes της ημερήσιας εφημερίδας της Μαδρίτης
“El Mundo”. Αδιευκρίνιστη, παραμένει ακόμη η ταυτότητα ενός
πέμπτου ατόμου.
Σύμφωνα με τη ΔΟΔ, το 2001 διαμορφώνεται ως μια από τις
χειρότερες χρονιές που έχουν καταγραφεί τόσοι θάνατοι και
ερευνώνται 90 περιπτώσεις θανάτων εργαζομένων στα ΜΜΕ.
Ο Αίνταν Γουάιτ δήλωσε: “Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι

ιδιαίτερα προσεκτικοί και σίγουροι ότι έχουν κάλυψη όταν
μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας αλλά ακόμη και όταν
έχουν ένοπλους φρουρούς βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της άτακτης
μορφής των δυνάμεων στο πεδίο της μάχης”.
Η ΔΟΔ θεωρεί ότι οι οργανώσεις των ΜΜΕ πρέπει να σταματήσουν
να πιέζουν τους ρεπόρτερ να τους δίνουν όλο και πιο δραματικά
πλάνα από τη σύγκρουση στο Αφγανιστάν. Δήλωσε ο Αίνταν Γουάιτ:
“Πόσοι ρεπόρτερ πρέπει να πεθάνουν μέχρι να αντιληφθείτε ότι η
ασφάλεια είναι πάνω από οποιοδήποτε θέμα που καλύπτεται;”.
Η ΔΟΔ έχοντας ως δεδομένο τη ρευστότητα με την οποία
διαμορφώνεται η κατάσταση στο πεδίο της μάχης και επειδή
περισσότεροι από 1000 δημοσιογράφοι και μέλη συνεργείων ΜΜΕ
εργάζονται στην περιοχή, θεωρεί ότι αναπόφευκτα πολλοί από
αυτούς βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι: “οι ειδησεογραφικοί
οργανισμοί θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν
τον κίνδυνο αυτό. Και επιπλέον πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η
αναζήτηση της ανταγωνιστικής πλευράς του θέματος δεν σημαίνει
ότι θυσιάζεται η ασφάλεια των εργαζομένων”.
Η ΔΟΔ συνεχίζει ότι όλοι οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί πρέπει
να υπακούσουν στους κώδικες ασφάλειας που ισχύουν στον χώρο
των ΜΜΕ και καταδικάζει όσους δεν το πράττουν. Ο Αίνταν Γουάιτ
δήλωσε: “Οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί που δεν ασκούν
αυτοέλεγχο και δεν έχουν επιτύχει να εκπαιδεύσουν
επαγγελματικά το προσωπικό τους και πιέζουν για ειδήσεις “της
στιγμής” και εικόνες που εντυπωσιάζουν πρέπει να αναλάβουν και
τις ευθύνες των τραγικών συνεπειών. Πρέπει οι εργαζόμενοι στα
ΜΜΕ να απαιτούμε και να θέτουμε την ασφάλεια ως θέμα
πρωταρχικής σημασίας”.
Οι δημοσιογράφοι ταξίδευαν χωρίς ένοπλη φρουρά όπως
συνηθίζεται. Η περιοχή όπου συνέβη το γεγονός είναι εκτός
ελέγχου και επικρατεί ο νόμος των όπλων.
Τρεις ακόμα δυτικοί δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στο
νοτιοανατολικό Αφγανιστάν σχεδόν μια εβδομάδα πριν, όταν οι
δυνάμεις των Ταλιμπάν έστησαν ενέδρα στους πολεμιστές της
αντιπολιτευόμενης Βόρειας Συμμαχίας. Οι Γάλλοι ρεπόρτερ του
ραδιοφώνου Johanne Sutton του “France Internationale” και
Pierre Billaud του “RTL” καθώς και ο Γερμανός Volker Handloik

του περιοδικού “STERN”, σκοτώθηκαν ταξιδεύοντας στην οροφή
ενός θωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού.

