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Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καλεί τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, που
καλύπτουν τη διοργάνωση του διαγωνισμού τραγουδιού της
Eurovision, να δώσουν έμφαση στα θέματα της ελευθερίας του
Τύπου και την κακομεταχείριση, που υφίστανται οι δημοσιογράφοι
στο Αζερμπαϊτζάν.
Η Δημοσιογραφική Συνδικαλιστική Ένωση Αζερμπαϊτζάν, η οποία
είναι μέλος της ΔΟΔ, ανέλαβε εκστρατεία ενημέρωσης μετά την
ανεξιχνίαστη δολοφονία του δημοσιογράφου Rafig Tagi, το
Νοέμβριο του 2011 και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έξι ακόμη
δημοσιογράφοι βρίσκονται στη φυλακή ή διώκονται ποινικά. Το
θέμα της εκστρατείας επικεντρώνεται στην αυξανόμενη βία στο
Αζερμπαϊτζάν με θύματα τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, καθώς το
πρώτο τετράμηνο του 2012 καταγράφηκαν 30 περιστατικά βίας με
θύματα δημοσιογράφους.
Παρόλο που η βία στο Αζερμπαϊτζάν με θύματα τους
δημοσιογράφους δεν είναι κάτι καινούργιο, τον περασμένο Μάρτιο
αποκαλύφθηκε, επιπλέον, απόπειρα απαξίωσης της επαγγελματικής
διαδρομής ανεξάρτητων δημοσιογράφων. Συγκεκριμένα, η Khadija
Ismayilova ερευνήτρια-δημοσιογράφος υπήρξε θύμα οργανωμένης

εκστρατείας διασυρμού, στην οποία πρωτοστάτησαν τα ελεγχόμενα
από την κυβέρνηση ΜΜΕ.
Τον περασμένο Μάρτιο η Khadija Ismayilova κατήγγειλε ότι έλαβε
με το ταχυδρομείο φωτογραφίες προσωπικού περιεχομένου, που
συνοδεύονταν και από την απειλή ότι αν δεν συμμορφωθεί θα
εξευτελιστεί. Μετά τη δημόσια καταγγελία της δημοσιογράφου
για τον εκβιασμό, που υπέστη, ακολούθησε η ανάρτηση στο
διαδίκτυο ενός βίντεο, το οποίο είχε μυστικά βιντεοσκοπηθεί
και παρουσίαζε τη δημοσιογράφο και τον σύντροφό της σε
προσωπικές στιγμές. Με αυτό τον τρόπο άρχισε η εκστρατεία
διασυρμού της δημοσιογράφου, στην οποία συμμετείχαν
κυβερνητικά ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένης της εφημερίδας Yeni
Azerbaijan, που εκδίδει το κυβερνών κόμμα.
Η Δημοσιογραφική Συνδικαλιστική Ένωση Αζερμπαϊτζάν κατήγγειλε
«την κατάφορη παραβίαση του νόμου, αξιώνοντας από τον δημόσιο
κατήγορο του Μπακού, να βρει και να τιμωρήσει τους
υπεύθυνους». Ο επικεφαλής της Ένωσης Mushfig Alasgarli ,
δήλωσε ότι η περίπτωση Ismayilova , είναι επακόλουθο της
ατιμωρησίας και ότι τα τελευταία χρόνια, οι δημοσιογράφοι
έχουν δεχθεί δεκάδες επιθέσεις, οι υπεύθυνοι των οποίων δεν
έχουν υποστεί καμία τιμωρία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στα ΜΜΕ
του Αζερμπαϊτζάν, μπορείτε να αναζητήσετε στην έκθεση με τον
τίτλο «Τρέχοντας Εντρομοι», που δημοσίευσε η Διεθνής Ομάδα
Συνεργασίας για το Αζερμπαϊτζάν, στην οποία συμμετέχουν
διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις με επίκεντρο την προστασία
της ελευθερίας της έκφρασης στη χώρα.
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