Η Δ.Ο.Δ. ΡΩΤΑΕΙ ΠΩΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
H Ε.Σ.Η.Ε.Α., απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (Δ.Ο.Δ.) για τον τρόπο κάλυψης των
τρομοκρατικών επιθέσεων στις Η.Π.Α. και των αεροπορικών
επιδρομών κατά του Αφγανιστάν, απέστειλε επιστολή προς τον
Γενικό Γραμματέα της Δ.Ο.Δ. Αίνταν Γουάιτ, η οποία, μαζί με
αυτές που έχουν στείλει οι άλλες οργανώσεις μέλη της Δ.Ο.Δ.,
θα αποτελέσει το υλικό για την απόφαση δράσης της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας, που συνέρχεται στις 20
τρέχοντος, στην Στοκχόλμη.
Η απάντηση της Ε.Σ.Η.Ε.Α. στα ερωτήματα της ΔΟΔ έχει ως εξής:
“1. Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν σε βάθος τα δραματικά
γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, παραθέτοντας πλήθος άρθρων,
αναλύσεων και σχολίων. Παράλληλα με την καταδίκη των επιθέσεων
δεν έλειψε από την πρώτη στιγμή η ανησυχία για την μορφή της
απάντησης των Ηνωμένων Πολιτειών και της πιθανής ανταπάντησης
από τους υπευθύνους του τρομοκρατικού κτυπήματος της 11ης
Σεπτεμβρίου. Με την κήρυξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο
Αφγανιστάν επιτάθηκε η ανησυχία, η οποία μεγάλωνε από το κλίμα
φόβου και πανικού που είχε αρχίσει να μεταδίδεται από τις
Ηνωμένες Πολιτείες και αναπαράγονταν από τα ελληνικά Μ.Μ.Ε..
Το κλίμα αυτό επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν ορισμένες
εφημερίδες και κυρίως τηλεοπτικά μέσα για να διευρύνουν το
μερίδιο τους στην τηλεθέαση και τα έσοδα από τη διαφήμιση,
παραβιάζοντας τους επαγγελματικούς κανόνες. Ακραία εκδήλωση
εντυπωσιασμού στη μάχη του ανταγωνισμού αποτέλεσε ρεπορτάζ του
τηλεοπτικού σταθμού ΤΕΜΡΟ, που αναφερόταν ως προερχόμενο από
το Αφγανιστάν με τίτλο παγκόσμια αποκλειστικότητα.

2. Κρούσματα άμεσης λογοκρισίας δεν αναφέρθηκαν στα ελληνικά
Μ.Μ.Ε. αλλά ούτε και επιθέσεις των Μ.Μ.Ε. στις αλλοδαπές
μειοψηφίες που ζουν στην Ελλάδα ή τους μετανάστες γενικότερα,
εκτός από μεμονωμένα περιστατικά ρατσισμού και ξενοφοβίας.
Ειδική περίπτωση ρατσισμού κατά των Εβραίων αποτέλεσαν
εκπομπές του μικρής εμβέλειας τηλεοπτικού σταθμού TELE CITY.
Επίσης, δεν έχουν διατυπωθεί σε εθνικό επίπεδο προτάσεις για
συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού της ελευθεροτυπίας. Υπάρχουν
όμως ενδείξεις για υποδείξεις από ορισμένους εργοδότες προς
δημοσιογράφους να αυτολογοκρίνονται. Η ΕΣΗΕΑ κάλεσε τους
συναδέλφους να αντιδρούν σε αυτές τις πιέσεις ατομικά και
συλλογικά. Υπάρχει, ακόμη, έντονη ανησυχία και προβληματισμός
ότι οι συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις και η
αντιτρομοκρατική εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να
οδηγήσουν στη λήψη μέτρων περιοριστικών των ατομικών
δικαιωμάτων, της ανεμπόδιστης άσκησης του δημοσιογραφικού
λειτουργήματος και της ελευθερίας της ενημέρωσης.

3. Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. έχει κατ’ επανάληψη διακηρύξει, και σε αυτό
είμαστε βέβαιοι ότι εκφράζουμε και την ΔΟΔ, ότι σε κάθε
περίπτωση οι δημοσιογράφοι τάσσονται υπέρ της ειρήνης και κατά
του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της τρομοκρατίας και του
πολέμου που πρώτο θύμα του είναι η αλήθεια. Πιστεύει ότι η
ελευθερία πρόσβασης στην πηγή των πληροφοριών και η ελευθερία
στην διαχείριση αυτών των πληροφοριών από τους ίδιους τους
δημοσιογράφους (συντακτική ελευθερία) με σεβασμό στους
επαγγελματικούς κανόνες, είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την
άσκηση της δημοσιογραφίας και την ενημέρωση των πολιτών. Στην
κατεύθυνση αυτή νομίζουμε ότι η ΔΟΔ μπορεί να συμβάλλει
αποφασιστικά προβαίνοντας σε έντονα διαβήματα σε όλους τους
Διεθνείς Οργανισμούς και τις επιμέρους Κυβερνήσεις,
παρεμβαίνοντας σε όποια χώρα προσβάλλεται η ελευθερία του
Τύπου.”.

