Η ΕΣΗΕΑ ανταποκρίνεται στο
κάλεσμα
της
ΔΟΔ
για
τη
στήριξη των δημοσιογράφων του
“Αλ Τζαζίρα”
Την αλληλεγγύη και συμπαράσταση στους δημοσιογράφους του
τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, διακήρυξαν οι ενώσεις μέλη της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και η
ΕΣΗΕΑ, καθώς και οι άλλοι συμμετέχοντες στο συνέδριο, για την
«Ελευθερία της Έκφρασης: Αντιμέτωποι με την Απειλή», που
διοργανώθηκε από 24 έως 25 Ιουλίου, στην πόλη Ντόχα του Κατάρ.
Ένας από τους όρους του τελεσιγράφου της Σαουδικής Αραβίας και
των συμμάχων της, είναι το κλείσιμο του τηλεοπτικού δικτύου Αλ
Τζαζίρα και των άλλων ΜΜΕ του Κατάρ. Συνέπεια αυτού του
απαράβατου όρου είναι η απειλή που αντιμετωπίζουν πολλοί
εργαζόμενοι στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα και ιδιαίτερα εκείνοι που
προέρχονται από άλλες αραβικές χώρες. Στην περίπτωση που δεν
εγκαταλείψουν αμέσως την εργασία τους στο Κατάρ, που αποτελεί
και το μοναδικό πόρο εισοδήματος τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι
με κυρώσεις και διώξεις στις χώρες τους.
Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες
από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας 150 δημοσιογραφικές ενώσεις
και οργανώσεις προάσπισης της ελευθερίας του Τύπου. Όπως
τόνισε ο Younes M’Jahed, Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων, η συμμετοχή της ΔΟΔ προέρχεται από το καθήκον
που επιτάσσει στις ενώσεις μέλη να σταθούν αλληλέγγυες στο
πλευρό των δημοσιογράφων, που δοκιμάζονται από την απειλή να
σιγήσει μια μοναδική πηγή ενημέρωσης, για την ευρύτερη περιοχή
του Αραβικού κόσμου. Το έργο της Διεθνούς Ομοσπονδίας
επιτάσσει την προάσπιση της αξιοπρέπειας των δημοσιογράφων,
την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων και τη βελτίωση των
εργασιακών συνθηκών. Ανάλογες θέσεις στήριξης των εργαζομένων
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Την ΕΣΗΕΑ εκπροσώπησε η δημοσιογράφος και μέλος του Δ.Σ. Άρια
Αγάτσα, η οποία μαζί με τους εκπροσώπους των άλλων ενώσεων
μελών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων επισκέφθηκαν τους
συναδέλφους, τις εγκαταστάσεις του αραβικού τμήματος του Αλ
Τζαζίρα, στέλλοντας ισχυρό μήνυμα συναδελφικής αλληλεγγύης.
Στη διοργάνωση συμμετείχαν αντιπροσωπίες πολλών άλλων
δημοσιογραφικών ενώσεων μελών της ΔΟΔ: Εθνικό Συνδικάτο
Μαροκινού Τύπου SNPM, Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων Ινδίας NUJI, Εθνική Ενωση Δημοσιογράφων Βρετανίας και Ιρλανδίας NUJ,
Εθνική Ομοσπονδία Ιταλικού Τύπου FNSI,
Εθνικό Συνδικάτο
Δημοσιογράφων Γαλλίας CGT,
Εθνικό Συνδικάτο Δημοσιογράφων
Γαλλίας SNJ, Ένωση Βουλγάρων Δημοσιογράφων UBJ, Συνδικάτο
Δημοσιογράφων Πορτογαλίας SDJ, Ένωση Δημοσιογράφων Ρωσίας RUJ,
Δημοσιογραφική Οργάνωσης Σερβίας JAS-UNS,
Δημοσιογράφων Ισπανίας FESP.
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