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Ομοσπονδία Δημοσιογράφων για τις ολοένα αυξανόμενες επιθέσεις
των κυβερνήσεων δυτικών χωρών εναντίον ΜΜΕ και όλων όσων
δίνουν εμπιστευτικές πληροφορίες στους δημοσιογράφους. Στόχος
αυτών των επιθέσεων είναι η πρόθεση των κυβερνήσεων να
αποσοβήσουν παράνομες κυβερνητικές ενέργειες.
Η ΔΟΔ καταδικάζει τις απαράδεκτες επιθέσεις, που δέχεται η
μαχητική ερευνητική δημοσιογραφία στις ΗΠΑ και σε πολλές
Ευρωπαϊκές χώρες, για τις οποίες ευθύνονται κράτη κατά άλλα
υποδείγματα δημοκρατικού βίου. Οι κυβερνήσεις αυτών των κρατών
δεν διστάζουν να καταστρατηγήσουν το θεμελιώδες δικαίωμα των
πολιτών στην ενημέρωση με πρόσχημα την προστασία του δημόσιου
συμφέροντος και τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.
Τελευταίο παράδειγμα η σφοδρή κριτική, που εξαπέλυσε ο
Αμερικανός Πρόεδρος και άλλοι ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί
εναντίον της εφημερίδας «Νιου Γιορκ Τάιμς», επειδή αποκάλυψε
τον έλεγχο χιλιάδων διεθνών τραπεζικών συναλλαγών από τις
υπηρεσίες ασφάλειας της χώρας.
Η κυβέρνηση στη Βρετανία ανακοίνωσε την πρόθεση της να
ψηφιστούν αυστηρότεροι νόμοι, προκειμένου να καταδικάζονται οι
δημόσιοι λειτουργοί, που αποκαλύπτουν παράνομες κυβερνητικές
ενέργειες στα ΜΜΕ. Οσοι έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές
πληροφορίες δεν θα μπορούν πλέον να ισχυριστούν ότι
εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον αποκαλύπτοντας στον Τύπο
λανθασμένους κυβερνητικούς χειρισμούς.
Ο λόγος για τη σκληρή στάση της βρετανικής κυβέρνησης αφορά τη
δεινή θέση που έχει περιέλθει μετά τις αποκαλύψεις των ΜΜΕ για
τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ καθώς και από τη
διαρροή στα ΜΜΕ ενός εμπιστευτικού σημειώματος σχετικά με τα
σχόλια, που φέρεται ότι διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον

Βρετανό Πρωθυπουργό για την επίθεση εναντίον του τηλεοπτικού
σταθμού Αλ Τζαζίρα. Η βρετανική κυβέρνηση απαγόρευσε την
αναδημοσίευση αυτού του σημειώματος σε άλλα ΜΜΕ.
Στη Δανία δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας «Μπερλίνγκσκε
Τιντέντε» απειλούνται με ποινή φυλάκισης δύο ετών, επειδή
αποκάλυψαν ότι η κυβέρνηση της Δανίας είχε έγκαιρα ενημερωθεί
από τις υπηρεσίες ασφάλειας, ότι δεν υπήρχαν πυρηνικά όπλα στο
Ιράκ. Ο πληροφοριοδότης των δημοσιογράφων, πρώην αξιωματικός
των υπηρεσιών κατασκοπείας της χώρας, καταδικάστηκε σε
φυλάκιση τεσσάρων μηνών.
Στην Ολλανδία αποκαλύφθηκε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας
παρακολουθούσαν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των δημοσιογράφων ενώ
στη Γερμανία οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας αποπειράθηκαν να
σταματήσουν διαρροές πληροφοριών στον Τύπο διεισδύοντας στα
ΜΜΕ και κατασκοπεύοντας δημοσιογράφους.
Ο ΑΪνταν Γουάιτ Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ καταδίκασε τα
απαράδεκτα φαινόμενα κυβερνητικών παρεμβάσεων στις ΗΠΑ,
Βρετανία και Δανία. Επισήμανε, ότι η ταραγμένη εποχή μας
υπαγορεύει την επαγγελματική και αμερόληπτη ενημέρωση του
κοινωνικού συνόλου για το έργο των κυβερνήσεων χωρίς
περιορισμούς και εκφοβισμούς των λειτουργών του Τύπου.
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