Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΙΣΡΑΗΛ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με οδύνη παρακολουθεί τις
εξελίξεις από την πολεμική επίθεση του Ισραήλ εναντίον του
Λιβάνου με θύματα άμαχους και αθώους πολίτες αλλά και τη
σφοδρή επίθεση εναντίον των ΜΜΕ της περιοχής.
Παρά τις εκκλήσεις, που έχει απευθύνει η Διεθνής Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων για την ασφάλεια των εκπροσώπων των ΜΜΕ
αυξάνονται συνεχώς οι επιθέσεις εναντίον τους. Χθες είχαμε και
το πρώτο θύμα του Τύπου, την 23χρονη Λιβανέζα φωτορεπόρτερ
Λαγιάλ Νατζίμπ, που σκοτώθηκε στη διάρκεια Ισραηλινής
αεροπορικής επιδρομής στην Τύρο.
Κι ενώ τα γεγονότα κλιμακώνονται, η Διεθνής Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων κατηγορήθηκε ότι μεροληπτεί ασκώντας κριτική στο
Ισραήλ για τη βομβιστική επίθεση εναντίον του τηλεοπτικού
σταθμού Αλ Μαναάρ στο Λίβανο, που υποστηρίζει την οργάνωση
Χεσμπολάχ. Ο Αϊνταν Γουάιτ, Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ,
απάντησε ότι η Ομοσπονδία δεν επιδοκιμάζει και δεν υιοθετεί
απαραίτητα όλες τις απόψεις που εκφράζονται μέσω των ΜΜΕ
υπογραμμίζοντας ότι οι εμπλεκόμενες στη σύρραξη πλευρές
οφείλουν να σεβαστούν τα ΜΜΕ και να αντιμετωπίσουν τους
δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους σε αυτά ως αμάχους και
όχι ως στρατιωτικούς στόχους.
Προχθές, προκλήθηκε κι άλλη παρέμβαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας
μετά την επίθεση των Ισραηλινών στρατιωτών εναντίον του
δημοσιογράφου Τζιβάρα Αλ Μπουντέιρι του δορυφορικού σταθμού Αλ
Τζαζίρα, τη στιγμή που άρχιζε να κινηματογραφεί την
ανταπόκρισή του από την πόλη Ναμπλούς.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ με επιστολές προς τον επικεφαλής
του Ισραηλινού στρατού και τον υπουργό Εθνικής Αμυνας της

χώρας, ζητεί εξηγήσεις και καταλογισμό των ευθυνών στους
υπεύθυνους.
Η ασφαλής παρουσία και η απρόσκοπτη εργασία των δημοσιογράφων
και όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ στην περιοχή είναι
απαραίτητοι όροι για να δοθεί αντικειμενικά η διάσταση των
γεγονότων. Όταν οι λειτουργοί της ενημέρωσης μπαίνουν στο
στόχαστρο των στρατιωτών δεν γίνεται απλά και μόνο επικίνδυνο
το καθήκον που καλούνται να επιτελέσουν αλλά πλήττεται
ανεπανόρθωτα η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση.

