Η ΕΣΗΕΑ για τις αντεγκλήσεις
μεταξύ συναδέλφων
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαπιστώνει ότι το τελευταίο
διάστημα, καταγράφονται επαναλαμβανόμενα σφοδρές επιθέσεις με
δημοσιεύματα ή αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης
δημοσιογράφων κατά δημοσιογράφων.
Συγκεκριμένα:
Λαμβάνουν θέση, ως μη οφείλουν, στην έντονη πολιτική
αντιπαράθεση, δίνοντας την εντύπωση είτε ότι
υποκαθιστούν πολιτικά στελέχη είτε ότι υπεραμύνονται
πολιτικών συμφερόντων, απαξιώνοντας τον ρόλο τους ως
λειτουργοί της ενημέρωσης και αντικειμενικοί παρατηρητές
των εξελίξεων.
Θέτουν στο επίκεντρο της κριτικής τους, κυρίως
πολιτικούς συντάκτες, στους οποίους, αναπόδεικτα
αποδίδουν
προνομιακές σχέσεις με
παράγοντες του
πολιτικού αλλά και του οικονομικού συστήματος της χώρας
και τους κατηγορούν
ότι, ενεργούν ως «πιστόλια»
εκδοτικών ή πολιτικών συμφερόντων που
εκτελούν
«συμβόλαια» με ίδιον όφελος.
Οι συγκεκριμένες αιτιάσεις/καταγγελίες, πέραν του ότι είναι
αβάσιμες, δεν περιποιούν τιμή για τον δημοσιογραφικό κόσμο
.Αντιθέτως προκαλούν το κοινό αίσθημα για τον ρόλο των
δημοσιογράφων και των ΜΜΕ καθώς
συμβάλλουν στη συλλήβδην
απαξίωση των επαγγελματιών του χώρου, οι οποίοι στα χρόνια της
κρίσης και των μνημονίων
πλήρωσαν σκληρά το
τίμημα της
ανεργίας
και της καταβαράθρωσης
βασικών εργασιακών τους
δικαιωμάτων.
Κατόπιν τούτων το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, καλεί όλους τους συναδέλφους:

Σε αυτοσυγκράτηση και σε συστράτευση στον κοινό αγώνα
για την διαφύλαξη και την αναβάθμιση του κοινωνικού
ρόλου του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
Να αναλογιστούν την ευθύνη, που τους αναλογεί, στην
απαξίωση του πολιτικού λόγου, αποκρούοντας απαξιωτικές
έως και συκοφαντικές κρίσεις μεταξύ συναδέλφων.
Να σεβαστούν ως οφείλουν το Καταστατικό και τον Κώδικα
Δεοντολογίας της Ένωσης που ορίζει μεταξύ άλλων, την
υποχρέωση:
α) Να μεταδίδει την πληροφορία και την είδηση ανεπηρέαστα από
πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές
πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις του και

και

β) Να σέβεται την προσωπικότητα των συναδέλφων του και να μην
εκτοξεύει εναντίον τους ασύστατες κατηγορίες και προσωπικές
αντεγκλήσεις δημόσια και στους χώρους εργασίας.
Ήδη, η ΕΣΗΕΑ έχει αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και έχει
αποφασιστεί η διοργάνωση ημερίδας, το προσεχές διάστημα, με
τίτλο «Δημοσιογράφοι και Μέσα Ενημέρωσης», που θα αφορά την
αξιοπιστία των ΜΜΕ, τη Δημοκρατία και τον ρόλο των ΜΜΕ.
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