ΕΡΕΥΝΑ
ΤΗΣ
ΔΟΔ:
“ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ,
ΑΤΟΜΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ”

Η Διεθνής Ομοσπονδία δημοσιογράφων μετά από τη συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής στην Στοκχόλμη εξέδωσε στις 23
Οκτωβρίου, την ακόλουθη ανακοίνωση:
“Οι Δημοσιογράφοι όλου του Κόσμου Δημοσιοποιούν Στοιχεία
Ερευνας για τα ΜΜΕ, τον Πόλεμο
και την Τρομοκρατία:
Επαινοι για την κάλυψη των γεγονότων από τα ΜΜΕ
Απόπειρες χειραγώγησης των ΜΜΕ
Απειλές κατά των Ατομικών Δικαιωμάτων
Διεθνές Πρόγραμμα Δράσης
Η μεγαλύτερη οργάνωση δημοσιογράφων στον κόσμο, δίνει στη
δημοσιότητα τα στοιχεία της έρευνας της. Καταδικάζει τις
απόπειρες χειραγώγησης των ΜΜΕ μετά τα γεγονότα της 11
Σεπτεμβρίου και προειδοποιεί τις κυβερνήσεις να μη “βιαστούν
να προχωρήσουν σε ψήφιση νόμων” κατά της τρομοκρατίας που
είναι δυνατόν να υπονομεύσουν τα ατομικά δικαιώματα και την
ελευθερία του Τύπου.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων δημοσιοποιεί τα στοιχεία
της έρευνας “Δημοσιογραφία, Ατομικά Δικαιώματα και ο Πόλεμος
κατά της Τρομοκρατίας” που διενήργησε για την κάλυψη των
γεγονότων από τα ΜΜΕ, σε περισσότερες από 20 χώρες. Η ΔΟΔ
συμπεραίνει ότι οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο σε γενικές

γραμμές αντέδρασαν σωστά στην πρόκληση για την κάλυψη των
επιθέσεων στις 11 Σεπτεμβρίου, αλλά τα γεγονότα μετά τα
τρομοκρατικά κτυπήματα και την στρατιωτική επέμβαση στο
Αφγανιστάν οδήγησαν στη δημιουργία νέων προβλημάτων στα ΜΜΕ:
Η 25σελίδη έρευνα της ΔΟΔ καταλήγει:
“Υπήρξαν αρκετές απόπειρες από τις κυβερνήσεις προκειμένου να
χειραγωγηθούν τα μηνύματα που μεταδίδουν τα ΜΜΕ και οι οποίες
ασκώντας αναίτιες πιέσεις στους δημοσιογράφους, δημιούργησαν
προϋποθέσεις που είναι δυνατόν να βλάψουν την ποιότητα στην
κάλυψη των γεγονότων της σύρραξης.
Οι δημοσιογράφοι πρέπει να εργάζονται ελεύθεροι και να μην
τους υπαγορεύονται αποστολές για την προάσπιση των
κυβερνητικών ορισμών του “πατριωτισμού” και του “εθνικού
συμφέροντος”.
Η Δ.Ο.Δ. καταδικάζει τις κυβερνήσεις, η οποίες σπεύδουν να
φέρουν αντιτρομοκρατικούς νόμους: “Στον Καναδά, στις Η.Π.Α.,
στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αυστραλία, στη Γαλλία, στη Ρωσία και
στις χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παρακολουθούμε με
ανησυχία την εσπευσμένη ψήφιση νέων νόμων σχετικών με την
παρακολούθηση των τηλεφώνων, τη δημόσια τάξη, την τεχνολογία
που ασφαλίζονται οι επικοινωνίες, την αστυνομική κράτηση των
μεταναστών, τον έλεγχο του Ιντερνέτ και την ελευθερία στη
διακίνηση των ιδεών.“
Η ΔΟΔ πιστεύει ότι αυτοί οι νέοι νόμοι πρόκειται να
δρομολογηθούν με διαδικασίες πολύ επείγουσες ώστε να μην είναι
γενικά αποτελεσματικός ο δημόσιος έλεγχος ή αυστηρός ο έλεγχος
από την εκτελεστική εξουσία και παροτρύνει τις δημοσιογραφικές
οργανώσεις να αποκρούσουν πιθανές απειλές κατά της ελευθερίας
του Τύπου και των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων:
“Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα
αμφισβητήσουν τους πολιτικούς οι οποίοι υπόσχονται γρήγορη
επίλυση των θεμάτων για λόγους ασφάλειας, ειδικά, όταν
απειλούνται εξίσου οι δυνατότητες που έχουμε να συλλέγουμε και
να αρχειοθετούμε πληροφορίες, να προστατεύουμε τις πηγές των
πληροφοριών μας, να διεξάγουμε νομότυπα έρευνες και να είμαστε
ανεξάρτητοι από τις υπηρεσίες αστυνόμευσης και ασφάλειας”.
Η παγκόσμια Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΔ που συνεδρίασε στη

Στοκχόλμη το σαββατοκύριακο αποφάσισε να υιοθετήσει ένα
πρόγραμμα που επικεντρώνει θετικές δράσεις για τη στήριξη των
δημοσιογράφων και περιλαμβάνει:
Διεθνή εκστρατεία με χρήσιμο υλικό και οδηγίες για να
γίνουν γνωστά στους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ που
καλύπτουν την παρούσα κρίση και να προαχθούν τόσο η
κατανόηση των θεμάτων που ανακύπτουν όσο και η ανάγκη
επίδειξης επαγγελματισμού.
Να δοθούν στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια των
δημοσιογράφων, την υγεία και θέματα που ανακύπτουν
σχετικά με την προσωπική ασφάλεια και να αυξηθεί η
εγρήγορση των ενώσεων για τα θέματα αυτά.
Να προαχθεί η σημασία της ανοχής και της ποιότητας που
πρέπει να διακρίνουν τη δημοσιογραφία προκειμένου να
αντιμετωπισθούν οι προκαταλήψεις και οι κοινωνικές
παρερμηνείες, με την ανάληψη διαφορετικών πρωτοβουλιών
σε όλη τη διάρκεια του 2002, οι οποίες θα περιλαμβάνουν
τη θέσπιση πέντε περιφερειακών βραβείων για την
επιβράβευση της ανοχής στη δημοσιογραφία και την επαναδραστηριοποίηση της Ομάδας Εργασίας για Θέματα Κατά του
Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας.
Να προαχθεί η διεθνής αλληλεγγύη μεταξύ των
δημοσιογράφων που προέρχονται από όλους τους πολιτισμούς
και τις παραδόσεις και εμπλέκονται στην παρούσα κρίση.
Ειδικά, να γίνουν προσπάθειες για επαφή με τους
συναδέλφους που προέρχονται από τον Αραβικό κόσμο και να
υποστηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν για να
προάγουν τον επαγγελματισμό στη δημοσιογραφία παρά τον
κίνδυνο του φονταμενταλισμού και των παρεμβάσεων από τις
κυβερνήσεις.
Να διοργανωθούν διεθνή και περιφερειακά σεμινάρια και
διασκέψεις με θέμα τον πόλεμο, την τρομοκρατία και τον
ρόλο που έχουν τα ΜΜΕ, με την υποστήριξη των αρμόδιων
διεθνών υπηρεσιών και των οργανώσεων για την ελευθερία
του Τύπου.
Επίσης, η Εκτελεστική Επιτροπή εξέφρασε απόλυτη

αλληλεγγύη με τις Ενώσεις μέλη της στις Η.Π.Α. και το
Αμερικανικό Εργατικό Κίνημα και αποφάσισε η επόμενη
συνεδρίασή της να πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Μπορείτε να αναζητήσετε το πλήρες κείμενο της έρευνας
στην Ιστοσελίδα της ΔΟΔ . Επίσης, μπορείτε να
επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες με το
τηλέφωνο 0032 2 235 2200.”

