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Μετά από δέκα χρόνια το ΝΑΤΟ οφείλει να ζητήσει «συγγνώμη»
για τους θανάτους των εργαζομένων στα ΜΜΕ στο Βελιγράδι
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων ΔΟΔ δηλώνει δέκα χρόνια
μετά το βομβαρδισμό του τηλεοπτικού σταθμού του Βελιγραδίου
από το ΝΑΤΟ ότι είναι ακόμα νωπές οι συνέπειες από το
ανεπανόρθωτο πλήγμα με αποτέλεσμα τη δολοφονία 16 εργαζομένων
στα ΜΜΕ από τις στρατιωτικές δυνάμεις, που αποφάσισαν να
αψηφήσουν διαμαρτυρίες δημοσιογράφων και οργανώσεων για τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Ο Τζιμ Μπουμέλα Πρόεδρος της ΔΟΔ, επεσήμανε ότι οι δυνάμεις
του ΝΑΤΟ δημιούργησαν ένα τραγικό προηγούμενο, όταν αποφάσισαν
να πλήξουν τον τηλεοπτικό σταθμό «RTS» του Βελιγραδίου,
χαρακτηρίζοντας προσβλητική την προπαγάνδα του σταθμού. Με
αυτή την επίθεση άνοιξε η πόρτα των επιθέσεων εναντίων των ΜΜΕ
στις εμπόλεμες ζώνες την τελευταία δεκαετία και η
δημοσιογραφία έγινε περισσότερο επικίνδυνη από ποτέ.
Ο Τζιμ Μπουμέλα ζήτησε από το ΝΑΤΟ να παραδεχθεί ως λάθος του
την 23 Απριλίου 1999, όταν στη διαμάχη με το καθεστώς
Μιλόσεβιτς έγινε στόχος η Σερβική κρατική ραδιοτηλεόραση. «Οι
ζωές που χάθηκαν δεν γυρίζουν πίσω, ωστόσο το ΝΑΤΟ οφείλει εδώ
και πολύ καιρό, μια συγνώμη στις οικογένειες και τους
συνάδελφους, όσων πέθαναν».
Λίγες μέρες πριν πραγματοποιηθεί η επίθεση οι αρμόδιοι του

ΝΑΤΟ διαβεβαίωναν τη ΔΟΔ ότι δεν πρόκειται να στραφούν
εναντίον των ΜΜΕ, στη διάρκεια της σύγκρουσης στο Κόσοβο. Η
ΔΟΔ μαζί με άλλες οργανώσεις, που μάχονται για την ελευθερία
του Τύπου, είχαν προειδοποιήσει ότι μια παρόμοια επίθεση θα
ήταν σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ακόμη και αν τα
συγκεκριμένα ΜΜΕ ενοχοποιούνται για προπαγάνδα. Οι επιθέσεις
εναντίον ΜΜΕ δικαιολογούνται, μόνο σε περιπτώσεις άμεσης
εμπλοκής στη διαδικασία της εξέλιξης του πολέμου.
Παρόλα αυτά η επίθεση του ΝΑΤΟ πραγματοποιήθηκε. Οσοι
σκοτώθηκαν ήσαν υποχρεωμένοι, παρά τις αντίθετες
προειδοποιήσεις, να βρίσκονται στις θέσεις εργασίας τους.
Ετσι, εδραιώθηκε ο ισχυρισμός ότι οι ανώτεροι στην ιεραρχία
της Σερβικής ραδιοτηλεόρασης, σκόπιμα έθεσαν τη ζωή των
εργαζομένων σε κίνδυνο. Μετά από αυτή την επίθεση έχουμε κι
άλλες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων ΜΜΕ και ιδιαίτερα οι
επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού εναντίον των ΜΜΕ στο Λίβανο,
το 2006 και στη Λωρίδα της Γάζας, στην αρχή αυτού του χρόνου,
που δικαιολογούνται ύστερα από την επίθεση του ΝΑΤΟ.
Η ΔΟΔ δεσμεύεται σε αυτή την επέτειο, να συνδράμει τις
προσπάθειες των Σέρβων δημοσιογράφων να απονεμηθεί δικαιοσύνη
για το χαμό των συναδέλφων, οι οποίοι σκοτώθηκαν στην επίθεση
και να αντιπαρέλθουν τον πολιτικό διχασμό, που για τόσο μεγάλο
χρονικό διάστημα υπονομεύει το επάγγελμα.

