Η ΕΟΔ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξέδωσε την ακόλουθη
ανακοίνωση:
«Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων αποδοκιμάζει την απέλαση
του Αζέρου δημοσιογράφου Μαχίρ Ζεϊνάλοφ, επειδή ανάρτησε
κριτικά σχόλια στο Τουίτερ για τον Ρ. Τ. Ερντογάν, Πρωθυπουργό
της Τουρκίας.
«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι τουρκικές αρχές έφθασαν
στο σημείο να ταυτοποιήσουν τον Ζεϊνάλοφ, μέσω του λογαριασμού
που διατηρεί στο Τουίτερ για να τον εντοπίσουν και να τον
απελάσουν. Είναι σαφές ότι στοχοποιούνται συστηματικά οι
δημοσιογράφοι και ο σκοπός είναι να φιμώσουν κάθε φωνή που
ασκεί κριτική», δήλωσε ο Μόγκενς Μπλίχερ Μπζέρεγκαρντ,
Πρόεδρος της ΕΟΔ.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Ζεϊνάλοφ, εργάζεται
στην αγγλόφωνη έκδοση  Today  s Zamman , που δημοσιεύει
άρθρα επικριτικά για την κυβέρνηση. Ο δημοσιογράφος
κατηγορείται από το γραφείο συντονισμού του πρωθυπουργού για
ψευδείς δηλώσεις σε δύο αναρτήσεις σχολίων του στο Τουίτερ,
στο τέλος Δεκεμβρίου, που συντελούν στην υποκίνηση μίσους και
εχθρότητας.
Η Ενωση JyHI , που είναι το μέλος της ΕΟΔ στο Αζερμπαϊτζάν
καθώς και ο εργοδότης του δημοσιογράφου, επιβεβαίωσαν ότι
απελάθηκε την περασμένη Παρασκευή από την Τουρκία και του
απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα, παρόλο που έχει άδεια
παραμονής και εργασίας. Ο Ζεϊνάλοφ είναι παντρεμένος εδώ και

15 μήνες με τουρκάλα υπήκοο και έχει δικαίωμα διαμονής στη
χώρα.
«Παρατηρούμε την εξέλιξη μιας ανησυχητικής τάσης στην Τουρκία.
Οι δημοσιογράφοι που ασκούν κριτική τιμωρούνται με φυλάκιση ή
με απέλαση. Ακόμη και στην μπλογκόσφαιρα οι φωνές, που
αρθρώνουν κριτική, φιμώνονται με το καινούργιο νομοσχέδιο»,
δήλωσε ο Ρικάρντο Γκιτιέρεζ, Γενικός Γραμματέας της ΕΟΔ.
«Απαιτούμε από τις αρχές να αποσύρουν τις κατηγορίες που έχουν
απαγγελθεί στον Ζεϊνάλοφ και να του επιτρέψουν, να επιστέψει
στην Τουρκία και στην οικογένειά του», ζήτησε ο Μόγκενς
Μπλίχερ Μπζέρεγκαρντ, Πρόεδρος της ΕΟΔ.
Στις 6 Φεβρουαρίου, το τουρκικό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα
δρακόντειο νόμο, που περιορίζει την ελευθερία του λόγου και
του Τύπου στο Διαδίκτυο με το πρόσχημα της προστασίας του
ιδιωτικού βίου. Το καινούργιο νομοσχέδιο επιτρέπει στην αρχή
τηλεπικοινωνιών χωρίς την άδεια του δικαστηρίου, να εμποδίζει
την πρόσβαση του κοινού σε ιστότοπους, των οποίων το
περιεχόμενο θεωρείται προσβλητικό ή ότι παραβιάζει την αρχή
του ιδιωτικού βίου.
Η ψήφιση του νομοσχεδίου για το Διαδίκτυο έχει ξεσηκώσει τη
διεθνή κατακραυγή. Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Μπάρακ Ομπάμα
κατήγγειλε δημόσια το νομοσχέδιο και κάλεσε τον Πρόεδρο της
Τουρκίας Αμπντουλάχ Γκιούλ να ασκήσει βέτο στο επίμαχο
νομοσχέδιο. Η ΕΟΔ επίσης, καλεί τον Πρόεδρο Γκιούλ και το
Κοινοβούλιο να απορρίψουν άμεσα το νομοσχέδιο».
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