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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τον αποτροπιασμό
του, μαζί με την Διεθνή και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων
(ΔΟΔ/ΕΟΔ), για τη δολοφονία του Ρώσου δημοσιογράφου Αντρέι
Στένιμ στην Ανατολική Ουκρανία και απευθύνει έκκληση ανάληψης
διεθνούς πρωτοβουλίας για την προστασία των συναδέλφων, που
καλύπτουν τα γεγονότα σε περιοχές όπου διεξάγονται συγκρούσεις
σε όλο τον κόσμο.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσαν η Διεθνής και η
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων για τη δολοφονία του Αντρέι
Στένιμ είναι το εξής:
«Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων ύστερα από
αναφορές ότι βρέθηκε νεκρός ο Ρώσος δημοσιογράφος Αντρέι
Στένιμ, επαναλαμβάνουν την έκκληση που έχουν απευθύνει προς
όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές στην Ουκρανία, ζητώντας να
σεβαστούν τους δημοσιογράφους και να διασφαλίσουν ότι θα
παύσουν οι απόπειρες τρομοκρατίας καθώς και οι επιθέσεις που
δέχονται δημοσιογράφοι και ΜΜΕ.
Ο Στένιν εργαζόταν στο κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων “RIA
Novosti” που ανήκει στον όμιλο ”Rossiya Segodnya”. Η τύχη του
δημοσιογράφου αγνοείτο από τον περασμένο Αύγουστο, όταν είχε
σταλεί για φωτογραφικό ρεπορτάζ στην ανατολική Ουκρανία.
Τον Αύγουστο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο
δημοσιογράφος είχε συλληφθεί από μια άγνωστη ομάδα. Το
πρακτορείο “RIA Novosti” ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με ανώνυμη
πηγή, ο δημοσιογράφος είχε συλληφθεί από τις ουκρανικές αρχές
ασφάλειας και στα μέσα Αυγούστου, οι ρωσικές αρχές άρχισαν την
έρευνα για την εξαφάνισή του.

Όμως τώρα αποκαλύπτεται ότι ο δημοσιογράφος εδώ και ένα μήνα,
είχε πεθάνει. Σύμφωνα με το πρακτορείο που εργαζόταν βρέθηκε
χθες στις 2 Σεπτεμβρίου, το αυτοκίνητό του σε ένα δρόμο κοντά
στο Ντονέτσκ, το οποίο ήταν καμένο με τρύπες από σφαίρες.
Ο Τζιμ Μπουμέλα, Πρόεδρος της ΔΟΔ, δήλωσε:
«Καταδικάζουμε την αποτρόπαια δολοφονία του δημοσιογράφου
Αντρέι Στένιν και καλούμε τις ουκρανικές αρχές, να προχωρήσουν
αμέσως στην πλήρη διερεύνηση και διαλεύκανση αυτής της
υπόθεσης.
«Ο Αντρέι δεν ήταν στρατιώτης, ήταν δημοσιογράφος ελεύθερος να
κινηθεί για να μεταφέρει στην κοινή γνώμη τα γεγονότα, χωρίς
να φοβάται ότι θα δεχθεί κάποια επίθεση. Πρέπει να
λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για αυτό το έγκλημα.
«Επαναλαμβάνουμε την έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες σε
αυτή τη σύρραξη πλευρές, να σεβαστούν τις ελευθερίες των
δημοσιογράφων και να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους, όπως
αυτά ορίζονται από το διεθνές δίκαιο και όπως πρέπει πάντα να
τηρούνται».
Μετά τη δολοφονία του Στένιν, ο αριθμός των δημοσιογράφων που
έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία αυξάνεται στους επτά. Επίσης
υπάρχουν πολλές αναφορές για επιχειρήσεις τρομοκράτησης,
βιαιοτήτων, τραυματισμών και συλλήψεων δημοσιογράφων, αλλά και
επανειλημμένων επιθέσεων εναντίον ΜΜΕ.
Ο Μόγκενς Μπλίχερ Μπζέρεγκαρντ, Πρόεδρος της ΕΟΔ δήλωσε ότι η
κατάσταση παραμένει επικίνδυνη καθώς οι συνθήκες εργασίας των
δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ, που καλύπτουν την
Ουκρανία είναι επισφαλείς και κάλεσε όλους τους δημοσιογράφους
που καλύπτουν τα γεγονότα, να μην παραβλέπουν την προσωπική
τους ασφάλεια».
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