Η ΔΟΔ απευθύνει έκκληση στην
UNESCO για την προστασία των
δημοσιογράφων στην Ουκρανία
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Η ΕΣΗΕΑ ενώνει τη φωνή της με τη Διεθνή Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων, η οποία στην ανακοίνωση που ακολουθεί
απευθύνει, μεταξύ άλλων, έκκληση στην Ουνέσκο για την
προστασία των δημοσιογράφων που εργάζονται αυτή τη στιγμή στην
Ουκρανία.
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Η ΔΟΔ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Από την έναρξη της πολεμικής επίθεσης της Ρωσίας εναντίον της
Ουκρανίας, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων βρίσκεται σε
συνεχή επικοινωνία με τις ουκρανικές Ενώσεις-Μέλη της, την
Ένωση Δημοσιογράφων Ουκρανίας (NUJU) και το Συνδικάτο
Ανεξάρτητων ΜΜΕ Ουκρανίας (IMTUU) και επαναλαμβάνει τις
προειδοποιήσεις προς τους δημοσιογράφους, οι οποίοι πέφτουν
θύματα της παραπληροφόρησης. Η ΔΟΔ και οι Ενώσεις – Μέλη της
σε όλον τον κόσμο απευθύνουν έκκληση στην UNESCO να κάνει ό,τι
μπορεί για να προστατεύσει τους δημοσιογράφους.
Σε διάστημα μόλις λίγων ημερών, εκατοντάδες Ουκρανοί
πολίτες έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους από ρωσικά πυρά, γεγονός
που προκαλεί την οργή της διεθνούς κοινότητας απέναντι στο
καθεστώς του Πούτιν. Πρόκειται για έναν πόλεμο που παραβιάζει
την κυριαρχία μιας χώρας, το διεθνές δίκαιο και τις
θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

Η ΔΟΔ και η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία
(ITUC), που εκπροσωπούν περισσότερους από 200 εκατομμύρια
εργαζομένους σε όλον τον κόσμο, καλούν τις Ενώσεις-μέλη τους
να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους εργαζομένους και στους
πολίτες της Ουκρανίας μέσω του ταμείου αλληλοβοηθείας προς τις
οργανώσεις της Ουκρανίας που πρόσκεινται στην
ITUC και
ασκώντας πιέσεις στις κυβερνήσεις της περιοχής με σκοπό να
παράσχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους πρόσφυγες που
τρέπονται σε φυγή λόγω της σύρραξης.
Για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, οι διεθνείς
ομοσπονδίες ζητούν από τα μέλη τους να ζητήσουν από τις
κυβερνήσεις τους και τους κατά τόπους διεθνείς φορείς σε
Ευρώπη, Αφρική, Αραβικό κόσμο και Μέση Ανατολή, Αμερική, Ασία
και την περιοχή του Ειρηνικού, να θεσπίσουν κυρώσεις κατά της
κυβέρνησης Πούτιν.
Επιπλέον, η ΔΟΔ, η εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στα
Ηνωμένα Έθνη, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, του
οργανισμού που είναι αρμόδιος για την προστασία και την
ασφάλεια των δημοσιογράφων, να πράξει ό, τι είναι δυνατόν
προκειμένου να διασφαλίσει πως οι δημοσιογράφοι που εργάζονται
στην Ουκρανία, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θα μπορέσουν να φέρουν
εις πέρας την αποστολή τους για την ενημέρωση του κοινής
γνώμης, με απόλυτη ασφάλεια.
Η ΔΟΔ ενημέρωσε με πρακτικές συμβουλές για θέματα
ασφαλείας στις 24 Φεβρουαρίου και καλεί όλα τα ενημερωτικά ΜΜΕ
να λάβουν μέτρα για την προστασία των ανταποκριτών τους στην
περιοχή.
Τέλος, η μάχη κατά της παραπληροφόρησης αποτελεί
πυλώνα του Παγκόσμιου Χάρτη Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας της
ΔΟΔ και πρέπει να παραμείνει η ραχοκοκαλιά του δημοσιογραφικού
έργου που συντελείται στην Ουκρανία και στη Ρωσία.
Οι Ενώσεις – Μέλη της ΔΟΔ στην Ουκρανία, η Ένωση
Δημοσιογράφων Ουκρανίας (NUJU) και το Συνδικάτο Ανεξάρτητων

ΜΜΕ Ουκρανίας (IMTUU) καθώς και η Ένωση Ρώσων Δημοσιογράφων
(RUJ) καλούν τα μέλη τους να σεβαστούν τις αρχές δεοντολογίας
του επαγγέλματος.
Η Ένωση Δημοσιογράφων Ουκρανίας ( NUJU) έχει
δημιουργήσει σχετική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας και
ανακοίνωσε την ίδρυση επιτροπής στήριξης των δημοσιογράφων.
Καλούμε όλες τις Ενώσεις – Μέλη της ΔΟΔ σε όλον τον
κόσμο να στηρίξουν έμπρακτα τους Ουκρανούς συντρόφους μας».
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