Η Δ.Ο.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ
ΕΦΕΡΕ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.
Με την κρίση που δημιούργησε στα ΜΜΕ ο πόλεμος ασχολήθηκε η
Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η οποία σε κείμενο που
εξέδωσε σήμερα αναφέρει τα εξής:
“Η ΔΟΔ καλεί σε επαγρύπνηση τους δημοσιογράφους για την κρίση
στα ΜΜΕ που προήλθε από τον πόλεμο:
Απαιτεί να απελευθερωθούν οι Ρεπόρτερ που έχουν
συλληφθεί.
Επισημαίνει την “αλόγιστη συλλογή ειδήσεων”
Απαιτεί να τερματισθούν οι πιέσεις που ασκούν οι
Κυβερνήσεις στα ΜΜΕ.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η μεγαλύτερη οργάνωση
δημοσιογράφων στον κόσμο, καλεί σήμερα τις κυβερνήσεις να
άρουν τις πιέσεις που ασκούν στους δημοσιογράφους οι οποίοι
καλύπτουν τα γεγονότα της στρατιωτικής επέμβασης στο
Αφγανιστάν. Ο Αίνταν Γουάιτ, Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ,
δήλωσε: “Για μια ακόμη φορά οι δημοσιογράφοι εκφοβίζονται και
προπηλακίζονται από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές σε μια
σύρραξη που απαιτεί επαγγελματισμό και ανεξαρτησία για τα ΜΜΕ
και όχι προπαγάνδα και λογοκρισία“.
Η ΔΟΔ απαιτεί να απελευθερωθεί ο Γάλλος ρεπόρτερ Michel
Peyrard, που είχε σταλεί από το περιοδικό “Paris Match” σε
αποστολή και τον συνέλαβαν οι δυνάμεις ασφάλειας των Ταλιμπάν,
όταν πέρασε μεταμφιεσμένος τα σύνορα στο Αφγανιστάν. Τον
κατηγορούν για κατασκοπεία. Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τον Peyrard
με τους δύο οδηγούς του στις 9 Οκτωβρίου, στην Goshta. Και οι
τρεις κρατούνται στην Jalalabad.
Η ΔΟΔ δήλωσε για το θέμα ότι: “Πρόκειται για περίπτωση

ενθουσιώδη ρεπόρτερ και όχι κατασκοπείας. Μας ανησυχούν οι
ειδήσεις που έχουμε, ότι ο Peyrard διαπομπεύτηκε στους δρόμους
και λιθοβολήθηκε. Εάν είναι αλήθεια τότε πρόκειται για
εξοργιστικό γεγονός. Πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως”. Η Δ Ο Δ
εξηγεί ότι αυτή η περίπτωση φέρνει στην επιφάνεια την
αναγκαιότητα να αποφύγουν δραστηριότητες τα ΜΜΕ και οι
δημοσιογράφοι που είναι δυνατόν να ερμηνευθούν ως “αλόγιστη
συλλογή ειδήσεων“. Ο Peyrard είναι ο δεύτερος δημοσιογράφος
που συλλαμβάνεται και κατηγορείται για κατασκοπεία από τους
Ταλιμπάν. Η Yvonne Ridley, μια βρετανίδα ρεπόρτερ της
εφημερίδας Sunday Express, συνελήφθη από στρατιώτες στις 28
Σεπτεμβρίου και την απελευθέρωσαν στις 8 Οκτωβρίου
Η ΔΟΔ επίσης απαιτεί να απελευθερωθούν τρεις Πακιστανοί
δημοσιογράφοι που κρατούνται στην Peshawar από τις 5
Οκτωβρίου. Οι Muhammad Iqbal, Sayed Karim και Rifatullah
Orakzai, φυλακίστηκαν και ανακρίνονται από τις τοπικές αρχές.
Οι τρεις δημοσιογράφοι φυλακίστηκαν μαζί με τους Oliver
Ravanello και Marcan Tetti, δύο ρεπόρτερ του
ειδησεογραφικού καναλιού LCI, οι οποίοι όμως

γαλλικού
αφέθηκαν

ελεύθεροι αργότερα. Και οι πέντε δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν
την κατηγορία ότι εισήλθαν “παράνομα” στην κοιλάδα Tirah,
περιοχής απαγορευμένης για τους δημοσιογράφους. Τους
απήγγειλαν την κατηγορία ότι είναι “Αμερικανοί κατάσκοποι”.
Η ΔΟΔ ανησυχεί επίσης για τις απαιτήσεις της κυβέρνησης του
Προέδρου Μπούς των ΗΠΑ, ότι τα ΜΜΕ θα πρέπει να είναι
περισσότερο προσεκτικά όταν χρησιμοποιούν τηλεοπτικό υλικό του
Αραβικού δορυφορικού καναλιού al-Jazeera, το οποίο
δημοσιοποιεί τις απόψεις του Osama Bin Laden και του δικτύου
ΑΙ Qaeda. Αυτό το κανάλι εξέπεμψε μαγνητοσκοπημένο βίντεο του
Bin Laden και των συνεργατών του οι οποίοι αναφερόντουσαν στην
έναρξη της στρατιωτικής επέμβασης στο Αφγανιστάν.
Οι οργανώσεις για την ελευθερία το Τύπου μεταδίδουν ότι ο
εμίρης του Κατάρ, Σείχης Hamid bin Khalifa al-Thaniof,
επιβεβαίωσε ότι στην επίσκεψη που πραγματοποίησε πρόσφατα στην
Ουάσιγκτον, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών του ζήτησε να

ασκήσει η κυβέρνηση του την επιρροή της για να μαλακώσει η
δημοσιογραφική στάση του καναλιού al-Jazeera. Σύμφωνα με το
αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών το τηλεοπτικό κανάλι έδωσε
τηλεοπτικό χρόνο σε αναλυτές οι οποίοι ήσαν εχθρικοί προς τις
Η.Π. Α. Η ΔΟΔ επεσήμανε ότι το al-Jazeera αναγνωρίζεται από
όλο τον Αραβικό κόσμο και “έχει συμβάλλει στην δημιουργία νέων
επιπέδων επαγγελματισμού στα Αραβικά ΜΜΕ“. Παρείχε δε, ίσο
τηλεοπτικό χρόνο στις αμερικανικές και στις αφγανικές απόψεις.
Παρόλο που το κανάλι al-Jazeera αποτελεί προσφιλές μέσο του
Bin Laden για να μεταφέρει τις απόψεις του στον Αραβικό και
στον Μουσουλμανικό κόσμο παρακάμπτοντας τους σεΐχηδες και τους
πρόεδρους την εξουσία των οποίων ο ίδιος απεχθάνεται.
Χρησιμοποιείται επίσης, από τους δυτικούς ηγέτες, όπως ο
Βρετανός Πρωθυπουργός Tony Blair, για να εκφράσουν τις δικές
τους απόψεις στην μάχη της προπαγάνδας.
Η ΔΟΔ δηλώνει ότι “όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να επιτρέψουν
στα ΜΜΕ να αναπτυχθούν επαγγελματικά και να λειτουργήσουν
χωρίς παρεμβάσεις. Οι δημοσιογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή
στον Αραβικό κόσμο δεν χρειάζονται υποδείξεις από τις
κυβερνήσεις τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Το αντίδοτο
στην προπαγάνδα είναι η συντακτική ελευθερία και όχι
κεκαλυμμένες υποδείξεις που υπαινίσσονται λογοκρισία“.
Η ΔΟΔ επίσης ανησυχεί πολύ για την γενική ασφάλεια των
δημοσιογράφων στο Πακιστάν και τη Μέση Ανατολή.
Στις 8 Οκτωβρίου το πλήθος επιτέθηκε στα μέλη των ξένων
δημοσιογραφικών συνεργείων από διαφορετικές χώρες κατά τις
αντι-αμερικανικές διαδηλώσεις που έγιναν στο Islamabad.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες εκσφενδονίστηκαν πέτρες
που προξένησαν ελαφρούς τραυματισμούς σε μερικούς
δημοσιογράφους.
Ο Αινταν Γουάιτ δήλωσε ότι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες για
τους Patric Aventurier και Vincent Laforet.φωτογράφους του
πρακτορείου Gamma και της αμερικανικής ημερήσιας εφημερίδας

“New York Times”, σύμφωνα με τις οποίες ξυλοκοπήθηκαν από την
αστυνομία στις 9 Οκτωβρίου στην Quetta, αποτελούν την μαρτυρία
ότι για “μια φορά ακόμη οι δημοσιογράφοι έχουν γίνει στόχοι σε
αυτή την αντιπαράθεση που είναι ιδιαίτερα φορτισμένη“. Οι
δημοσιογράφοι ακολουθούσαν ένα ασθενοφόρο που μετέφερε τη σορό
ενός αγοριού που είχε σκοτωθεί στις διαδηλώσεις ενάντια στις
αμερικανικές και βρετανικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν, όταν η
αστυνομία τους επιτέθηκε με γκλόμπ και τους υποκόπανους των
όπλων τους.
Η ΔΟΔ επίσης καταδικάζει
δημοσιογράφων από την Λωρίδα
αποφευχθεί η δημοσιογραφική
αντιπολεμικών διαδηλώσεων.

τον αυθαίρετο αποκλεισμό των
της Γκάζα στην Παλαιστίνη για να
κάλυψη των αντιαμερικανικών και
Απαιτεί από τις Παλαιστινιακές

αρχές να άρουν την απαγόρευση εξόδου από το ξενοδοχείο που
έχουν επιβάλει στους ξένους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην
Quetta κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Μετά από τις βίαιες
διαδηλώσεις η αστυνομία και ο στρατός έχουν μπλοκάρει
περισσότερους από 200 ξένους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι
εκεί για να καλύψουν την σύρραξη. Σε ένα τελευταίο επεισόδιο
οι υποστηρικτές των Ταλιμπάν λιθοβόλησαν το ξενοδοχείο και
προσπάθησαν να το πυρπολήσουν.
Η ΔΟΔ δηλώνει ότι “υπάρχει η εξέλιξη μιας βαθιάς κρίσης για
τους δημοσιογράφους τόσο επειδή γίνεται προσπάθεια
χειραγώγησης των μηνυμάτων που εκπέμπουν τα ΜΜΕ και λόγω των
βίαιων επεισοδίων που γίνονται εις βάρος των ρεπόρτερ και των
συνεργείων των ΜΜΕ“.
Η ΔΟΔ έχει δημιουργήσει μαζί με τους ξένους ανταποκριτές στις
Βρυξέλλες και την Βελγική Ενωση Δημοσιογράφων ένα ειδικό
κέντρο αρωγής και παροχής συμβουλών σε δημοσιογράφους και
πρόκειται να δίνει πληροφορίες σχετικά με την εργασία τους σε
επικίνδυνες περιοχές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της “Journalists @ Your
Service”, safety@ifj.org ή στο τηλέφωνο 0032 2 235 22 01.

