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Η ΔΟΔ για τη διήμερη επίσκεψη
αλληλεγγύης
στους
δημοσιογράφους της Γάζας
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (Δ.Ο.Δ.) εξέδωσε την
ακόλουθη ανακοίνωση, σχετικά με την πραγματοποίηση επίσκεψης
αλληλεγγύης στους δημοσιογράφους της Γάζας:
“Ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, η διήμερη επίσκεψη
αλληλεγγύης στους δημοσιογράφους της Γάζας, που πραγματοποίησε
η ηγεσία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και του
Παλαιστινιακού Δημοσιογραφικού Συνδικάτου, συνοδευόμενη από
κορυφαίους Αιγύπτιους δημοσιογράφους. Πρόκειται γα την πρώτη
επίσκεψη συνδικαλιστικής αντιπροσωπείας, που οργάνωσε η
Ομοσπονδία Αράβων Δημοσιογράφων μετά την εκεχειρία της 26ης
Αυγούστου.
Ο Τζιμ Μπουμέλα, Πρόεδρος της ΔΟΔ ήταν επικεφαλής της κοινής
αντιπροσωπείας στην οποία συμμετείχαν οι Αμπντελνάσερ Ναζάρ,
Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Δημοσιογραφικού Συνδικάτου, Φράνκο
Σίντι, Πρόεδρος της Ιταλικής Εθνικής Ομοσπονδίας Τύπου και
Νάσερ Αμπού Μπακέρ, Αντιπρόεδρος του Παλαιστινιακού
Δημοσιογραφικού Συνδικάτου. Η αντιπροσωπεία παρέμεινε για
τρεις ημέρες στο Κάιρο, αναμένοντας τη σχετική άδεια των
αιγυπτιακών αρχών.
Το ταξίδι της αντιπροσωπείας μέχρι το συνοριακό σταθμό της
Ράφα που απέχει μόλις 200μίλια, διήρκεσε 36 ώρες. Ο λόγος ήταν

οι επανειλημμένες στάσεις για διαπραγματεύσεις με τους
επικεφαλείς των αιγυπτιακών στρατιωτικών μονάδων, οι οποίες
βρίσκονται στο Σινά για να καταστείλουν την εξέγερση που εδώ
και καιρό έχει μεταβάλει την περιοχή, σε μια από τις πλέον
επικίνδυνες εμπόλεμες ζώνες.
Στο συνοριακό σταθμό της Ράφα, την αντιπροσωπεία καλωσόρισαν
πλήθος κόσμου, δημοσιογράφοι της Γάζας, πολιτικοί, και
ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην συνέντευξη τύπου που
πραγματοποιήθηκε στο συνοριακό σταθμό, τα μέλη της
αντιπροσωπείας εξήγησαν τους λόγους που επέβαλλαν την
πραγματοποίηση αυτής της αποστολής, αλλά και τις δράσεις που
ανέλαβε η ΔΟΔ και οι δημοσιογραφικές Ενώσεις οι οποίες την
αποτελούν, σε όλο το διάστημα των οκτώ εβδομάδων που διήρκεσε
ο βομβαρδισμός της Γάζας.
Ο Τζιμ Μπουμέλα Πρόεδρος της ΔΟΔ, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου:
«Ο Ισραηλινός στρατός τερμάτισε τους βομβαρδισμούς με τη
δημοσιογραφική κοινότητα, τις οικογένειες των δημοσιογράφων
και όλο τον πληθυσμό της Γάζας, να συγκλονίζεται από αισθήματα
‘αιφνιδιασμού και δέους’. Δεκαεπτά δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν
και δεκαεννέα τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες έμειναν άστεγοι.
Παράλληλα ένδεκα οργανισμοί ΜΜΕ υπήρξαν οι άμεσοι στόχοι των
επιθέσεων. Πρόκειται για ένα έγκλημα τρομακτικών διαστάσεων
και οι ακλόνητες μαρτυρίες αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του
Ισραήλ στοχοποιώντας τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους, εφάρμοσε
μια συγκεκριμένη πολιτική.
Ήρθε η ώρα, που το Ισραήλ πρέπει να λογοδοτήσει για όλες του
τις ενέργειες, ενώ αποδεδειγμένα παραβιάστηκε το Διεθνές
Δίκαιο και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την
προστασία των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες περιοχές».
Ο Τζιμ Μπουμέλα επίσης, αναφέρθηκε στα μέτρα, τα οποία έλαβε η
ΔΟΔ σε όλη τη διάρκεια των βομβαρδισμών για την προστασία και
στήριξη των δημοσιογράφων και αφορούν:
1. Ανθρωπιστική έκκληση.
2. Ειδικά προγράμματα κατάρτισης των δημοσιογράφων σχετικά με
τη λήψη μέτρων προσωπικής ασφάλειας και ανταπόκρισης στη
μετατραυματική περίοδο, που ακολουθεί τις βιαιότητες τις
οποίες βίωσαν.

3. Ανασυγκρότηση των συνδικαλιστικών ενώσεων.
Η αντιπροσωπεία της ΔΟΔ επισκέφθηκε δεκαπέντε οικογένειες
δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν, εκφράζοντας την αλληλεγγύη των
δημοσιογραφικών ενώσεων και ενημερώθηκαν για τις άμεσες και
επείγουσες ανάγκες των οικογενειών.
Επίσης, τα μέλη της αντιπροσωπείας επισκέφθηκαν τους
δημοσιογράφους που τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στο
νοσοκομείο Σιφά της Γάζας.
Η αντιπροσωπεία της ΔΟΔ παρέδωσε τη πρώτη δόση των χρημάτων,
που συνελέγησαν ύστερα από την έκκληση της τοπικής οργάνωσης
του Παλαιστινιακού Δημοσιογραφικού Συνδικάτου. Στην έκκληση
ανταποκρίθηκαν γενναιόδωρα οι δημοσιογράφοι της Δυτικής Οχθης
και τα χρήματα, θα χρησιμοποιηθούν για την ανακούφιση των
δημοσιογράφων και των οικογενειών, που έχουν ανάγκη.
Αυτή τη στιγμή, πολλές οικογένειες είναι άστεγες χωρίς την
προοπτική, να αποκτήσουν στέγη σύντομα. Η ΔΟΔ διέθεσε το ποσόν
των 10.000 ευρώ από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας για την
ανακούφιση των οικογενειών των εργαζομένων στα ΜΜΕ, που
σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη διάρκεια της στρατιωτικής
επίθεσης.
Η αντιπροσωπεία

της

ΔΟΔ,

επίσης,

συναντήθηκε

με

ομάδα

επαγγελματιών δημοσιογράφων και συζήτησε για τις άμεσες
ανάγκες που έχουν προκύψει. Πρόκειται για δημοσιογράφους από
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς “Sawt Al Nisa”, “Sawt al Watan”,
“Alshab”, “Gaza FM” και τον τηλεοπτικό σταθμό “Al Aqsa TV”,
των οποίων οι εγκαταστάσεις καταστράφηκαν στη διάρκεια των
ισραηλινών βομβαρδισμών. Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ απηύθυναν
έκκληση για άμεση βοήθεια αντικατάστασης του κατεστραμμένου
εξοπλισμού, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν.
Τα περισσότερα μέλη της αντιπροσωπείας της ΔΟΔ επισήμαναν την
ανάγκη, να γίνει λεπτομερειακή έρευνα σχετικά με τη
στοχοποίηση των ΜΜΕ στη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών.
Όλα τα ευρήματα και οι αποδείξεις που θα περιλαμβάνονται σε
αυτή την έρευνα, θα κατατεθούν στα Ηνωμένα Εθνη, εφόσον οι
συνθήκες το επιτρέψουν.
Η ΔΟΔ στηρίζει την εκστρατεία του Παλαιστινιακού
Δημοσιογραφικού Συνδικάτου που ζητά αποζημιώσεις από την

κυβέρνηση του Ισραήλ για τις οικογένειες των δημοσιογράφων που
σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, καθώς και για τα ΜΜΕ, των οποίων
οι δομές και ο εξοπλισμός υπέστησαν ζημίες ή καταστράφηκαν.
Ο Αμπντελνάσερ Ναζάρ, Πρόεδρος του Παλαιστινιακού
Δημοσιογραφικού Συνδικάτου, δήλωσε:
«Το Συνδικάτο έχει συστήσει ομάδα για να ερευνήσει και να
συντάξει τη σχετική έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα
τα εγκλήματα του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων δημοσιογράφων
και την καταστροφή των ΜΜΕ στη Γάζα. Τώρα, ξεκινά η διαδικασία
ανασυγκρότησης της ενότητας και συναδελφικής αλληλεγγύης της
δημοσιογραφικής κοινότητας στη Γάζα και της επανασύστασης του
Παλαιστινιακού Δημοσιογραφικού Συνδικάτου»”.
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