“Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟΧΟΣ”
Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΟΔ ΓΙΑ ΤΟ 2005
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟΧΟΣ
2005- Η χρονιά των μεγαλύτερων απωλειών για τη δημοσιογραφία
150 θάνατοι – 89 δολοφονίες και άλλες απώλειες
Τελικά μπορούμε να πούμε για τη χρονιά που πέρασε ότι ανέδειξε
την τραγωδία εκείνων που γίνονται στόχοι. Δύο περιστατικά που
συνέβησαν σε μικρό χρονικό διάστημα το Δεκέμβριο, δίνουν το
στίγμα αυτής της χρονιάς που είδαμε πρωτοσέλιδα με τους
δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα ΜΜΕ οι οποίοι έχασαν τη
ζωή τους, θύματα ενός επαγγέλματος που γίνεται ολοένα και πιο
επικίνδυνο.
Στις 6 Δεκεμβρίου, 48 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ
επιβιβάσθηκαν σε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο στην Τεχεράνη. Η
αποστολή τους ήταν να καλύψουν τα στρατιωτικά γυμνάσια που θα
πραγματοποιούντο στο νότο της χώρας, όμως δεν έφθασαν ποτέ. Το
αεροπλάνο τους ένα παλιό C-130 της πολεμικής αεροπορία που
έτριζε, συντρίφθηκε αμέσως μετά την απογείωση σκοτώνοντας
όλους. Ο πάταγος που ακολούθησε για την πτητική ασφάλεια του
αεροσκάφους και εάν έπρεπε να βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία,
δεν απαντήθηκε ακόμη.
Μετά από έξι μέρες ένας Λιβανέζος δημοσιογράφος επικεφαλής
εφημερίδας ο Γκεπράν Τουενί, που μόλις πριν 24 ώρες είχε
επιστρέψει στην πατρίδα από εξορία στο Παρίσι, βρήκε τραγικό
θάνατο όταν το αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε από βόμβα. Ο
Τουενί, εκδότης της ανεξάρτητης ημερήσιας εφημερίδας «Αν
Ναχάρ», συγγραφέας και πολιτικός που δεν φοβόταν να αρθρώσει
κριτική για την επιρροή της που ασκεί η Συρία στη Βηρυτό, ήταν
μεταξύ των τεσσάρων ατόμων που σκοτώθηκαν από την έκρηξη. Ο
δημοσιογράφος Τουενί είναι το τελευταίο θύμα αυτής της τόσο
βίαιης για την παγκόσμια δημοσιογραφία χρονιάς, που έγινε

στόχος για να δολοφονηθεί.
Ολες οι λεπτομέρειες για τις απώλειες που θρηνήσαμε το 2005
καταγράφονται σε αυτή την έκθεση. Στο σύνολό τους οι αριθμοί
είναι αποκαλυπτικοί. Σε αυτή την καταμέτρηση της ΔΟΔ,
συμπεριλαμβάνουμε συναδέλφους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους και
σε ατυχήματα επιτελώντας το επαγγελματικό τους καθήκον,
πρόκειται για τη χρονιά με τις περισσότερες απώλειες -150
θανάτους.
Η ΔΟΔ στον τραγικό αυτό απολογισμό καταγράφει 89 θύματα,
δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους επιτελώντας το
επαγγελματικό τους καθήκον και λόγω της δουλειάς τους έγιναν
στόχοι και δολοφονήθηκαν. Το 2005 παρατηρούμε ότι αυξάνεται η
τάση να γίνονται στόχοι δολοφονικών επιθέσεων οι
δημοσιογράφοι. Πολλοί από τους συναδέλφους πέθαναν στα χέρια
εγκληματιών, πολιτικών εξτρεμιστών και παραστρατιωτικών
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
πολιτισμένης κοινωνίας.
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Επίσης, άλλοι 61 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ατυχήματα και
φυσικές καταστροφές. Εχουμε 3 θύματα στο σεισμό του Πακιστάν,
48 θύματα στο αεροπορικό ατύχημα στην Τεχεράνη και ακόμη άλλα
3 θύματα τροχαίων ατυχημάτων στην Ινδία. Στην Κολομβία και
Μπαγκλαντές έχουμε από ένα θύμα αντίστοιχα, στις ΗΠΑ
καταγράφονται 2 θύματα και στην Ινδονησία ένα ακόμα θύμα από
συντριβή ελικοπτέρου. Στη Γουινέα της δυτικής Αφρικής έχουμε 2
θύματα σε ένα τραγικό τροχαίο ατύχημα. Ενα μικρό λεωφορείο που
μετέφερε δημοσιογράφους για να καλύψουν τη διοργάνωση της
παγκόσμιας Ημέρας για το AIDS, ανετράπη και ανεφλέγη.
Το 2005 οι δημοσιογράφοι αντιμετώπισαν τις ολέθριες συνέπειες
της καταστροφής από το Τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό, το
Δεκέμβριο 2004, μεταξύ των θυμάτων υπήρξαν και πολλοί
εργαζόμενοι στα ΜΜΕ. Οταν ολοκληρώθηκε το έργο της εκκαθάρισης
από την καταστροφή και άρχισε το έργο της αποκατάστασης
επιβεβαιώθηκαν 11 θάνατοι εργαζομένων στα ΜΜΕ και ότι
αγνοούνται άλλοι 78, οι οποίοι μάλλον ήσαν νεκροί.

Το φορτίο από τις απώλειες δεν γίνεται ελαφρότερο με το
παιχνίδι των αριθμών. Οι Φιλιππίνες παραμένουν η πλέον
επικίνδυνη χώρα στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού
Ωκεανού, καταγράφονται 10 θάνατοι δημοσιογράφων, σχεδόν όλοι
θύματα στυγνών δολοφονιών και στόχοι μεθοδευμένης βίας.
Επίσης, 12 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στην Κολομβία, Αϊτή,
Μεξικό και Βραζιλία επισημαίνοντας την κατάρα της διαφθοράς,
του εγκλήματος και των ναρκωτικών που την τελευταία δεκαετία
σκιάζουν τα ΜΜΕ της περιοχής.
Οι απειλές που προέρχονται από πολιτικούς χώρους ήρθαν στην
επιφάνεια, όταν ύστερα από απειλές του κυβερνητικού Εθνικού
Κόμματος του Μπαγκλαντές εναντίον δημοσιογράφων, ακολούθησε
μια έκρηξη βόμβας στη λέσχη Τύπου στην Κουάλα όπου σκοτώθηκε ο
παλαίμαχος δημοσιογράφος Σέικ Μπελαλουντίν Αχμεντ. Και, όπως
συμβαίνει πάντα οι εγκληματίες άφησαν πάλι το σημάδι τους,
όπως και στην περίπτωση της Ντολόρες Γκουανταλούπε Γκαρσία
Εσκαμίλα, της αστυνομικής ρεπόρτερ που σκοτώθηκε από τις
συμμορίες του Νουέβο Λαρέντο. Μιας πόλης που βρίσκεται στα
σύνορα Μεξικού και ΗΠΑ σε μια περιοχή που δεν ισχύει κανένας
νόμος.
Για άλλη μια φορά η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο με
την καταμέτρηση 38 μεθοδευμένων δολοφονιών, από αυτές 35 στο
Ιράκ. Ετσι, η περιοχή διεκδικεί το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων
που ήσαν ρεπόρτερ. Οι περισσότεροι ήσαν ντόπιοι, πολλοί από
αυτούς εργαζόντουσαν για τα γραφεία των διεθνών ΜΜΕ στο Ιράκ,
όπου οι δρόμοι είναι πολλοί επικίνδυνοι για να τους διαβούν οι
ξένοι.
Η δολοφονία του Μοχάμεντ Χαρούν Χασάν τον οποίο γάζωσαν στη
Βαγδάτη έκανε ιδιαίτερη αίσθηση αυτό το χρόνο που ξέσπασε η
απερίγραπτη βία εναντίον των ΜΜΕ. Ο δημοσιογράφος ήταν
Εντεταλμένος Γραμματέας του Ιρακινού Δημοσιογραφικού
Συνδικάτου και αρχισυντάκτης στην εφημερίδα «Ναμπχ Αλ
Σχαμπέμπ». Δεν ήταν μόνο μία θαρραλέα φωνή εναντίον της
πολιτικής διαφθοράς αλλά μιλούσε και εναντίον των
δημοσιογράφων που συνεργάζονται με τις μυστικές υπηρεσίες

πληροφοριών και ντροπιάζουν το επάγγελμα.
Επίσης, έχουμε πέντε ακόμη περιπτώσεις δημοσιογράφων που
σκοτώθηκαν από στρατιώτες των ΗΠΑ, έτσι ο αριθμός των ρεπόρτερ
και άλλων εργαζομένων στα ΜΜΕ που από το 2003 πέθαναν στα
χέρια των στρατευμάτων κατοχής φθάνει τους 18. Για το λόγο
αυτό η ΔΟΔ αξιώνει να ερευνηθούν απόλυτα οι θάνατοι αυτοί για
να απαλειφθεί κάθε υποψία ότι οι στόχοι της μεθοδευμένης βίας
είναι οι δημοσιογράφοι.
Ο θόρυβος που προκλήθηκε στη Βρετανία το Νοέμβριο από τη
δημοσιοποίηση του διαλόγου Τζορτζ Μπους και Τόνι Μπλερ για το
σχέδιο βομβαρδισμού των εγκαταστάσεων του Αλ Τζαζίρα στο
Κατάρ, επανέφερε στο προσκήνιο τις υποψίες ότι η επίθεση των
ΗΠΑ στις 8 Απριλίου 2003 στη Βαγδάτη, είχε ως στόχο τον
εκφοβισμό ενός ΜΜΕ με αντίθετη φωνή. Σε αυτή την επίθεση των
ΗΠΑ εναντίον των γραφείων του Αλ Τζαζίρα στη Βαγδάτη,
σκοτώθηκε ο δημοσιογράφος Ταρέκ Αγιούμπ.
Στις 8 Απριλίου 2005 στην επέτειο της επίθεσης των ΗΠΑ
εναντίον του Ξενοδοχείου Παλαιστίνη στη Βαγδάτη, οι
δημοσιογραφικές ενώσεις μέλη της ΔΟΔ διοργάνωσαν διαμαρτυρίες
σε όλο τον κόσμο για τους θανάτους των δύο δημοσιογράφων Χοσέ
Κούσο και Τάρας Πρότσουκ. Το αίτημα των ενώσεων ήταν να
προχωρήσουν οι έρευνες για τους θανάτους των δημοσιογράφων που
σκοτώθηκαν στα χέρια του αμερικανικού στρατού. Για το 2006
προγραμματίζονται καινούργιες διαμαρτυρίες.
Ο αυξανόμενος αριθμός των απωλειών στα ΜΜΕ μας καλεί να
αναλάβουμε πρωτοβουλίες, το 2005 η ΔΟΔ με την υποστήριξη του
Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων (INSI)
και άλλων οργανώσεων και επαγγελματικών ομάδων υπέρμαχων της
ελευθερίας του Τύπου, οργάνωσαν εκστρατεία με σκοπό ο
Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να
δώσουν μεγαλύτερη σημασία στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν
οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ .
Τον Νοέμβριο που πέρασε στη Διεθνή Σύνοδο για την Κοινωνία της

Πληροφορίας, παρουσιάστηκε ένα σχέδιο ψηφίσματος στον Γενικό
Γραμματέα του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, αυτή η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί
και το 2006.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αρωγή των
θυμάτων της βίας. Σε αυτή την έκθεση δίνονται πληροφορίες για
τη δουλειά που γίνεται από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΔΟΔ με
την παροχή ειδικών βοηθημάτων στις οικογένειες και τα
αγαπημένα πρόσωπα που βρίσκονται σε απόγνωση από την απώλεια
εκείνων που κερδίζουν το ψωμί της οικογένειας. Επίσης θα
βρείτε πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα τα
οποία περισυλλέξαμε το χρόνο που πέρασε για την αρωγή των
θυμάτων στο Πακιστάν, Σρι Λάνκα και την Ινδονησία.
Αϊνταν Γουάιτ, Γενικός Γραμματέας ΔΟΔ
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων
Εκθεση 2005
Αυτή τη χρονιά της τραγωδίας και τις μεγαλύτερες απώλειες από
ποτέ το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΔΟΔ διέθεσε 100.000 ευρώ
περίπου, για την άμεση αρωγή των θυμάτων της βίας και τις
οικογένειες τους.
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας έχει συσταθεί με προσωπικές εισφορές
χρημάτων από δημοσιογράφους και τις ενώσεις μέλη της ΔΟΔ. Στο
χρόνο που πέρασε το Ταμείο δραστηριοποιήθηκε σε 30 χώρες σε
όλο τον κόσμο παρέχοντας οικονομικά βοηθήματα σε εργαζόμενους
στα ΜΜΕ, θύματα φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων. Πληρώθηκαν
νοσοκομειακοί λογαριασμοί για τους δημοσιογράφους που
τραυματίστηκαν. Πληρώθηκαν τα έξοδα των συναδέλφων που
δεχόντουσαν απειλές και έπρεπε να βρουν καταφύγιο έξω από τη
χώρα τους. Πληρώθηκαν τα δικαστικά και άλλα έξοδα σε χώρες που
η φτώχεια και η κοινωνική αντιπαράθεση πλήττει τους
δημοσιογράφους που δεν έχουν από πουθενά συμπαράσταση για την
προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας παρείχε αρωγή και στις οικογένειες

των δημοσιογράφων από την Κολομβία, Ισημερινό, Λευκορωσία,
Νικαράγουα, Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές και Σομαλία.
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΔΟΔ δραστηριοποιείται και
καλύπτει τους εξής δύο τομείς:
1. Εχει σχεδιασθεί με σκοπό να παρέχει εφάπαξ βοηθήματα στις
περιπτώσεις που δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζομένων στα ΜΜΕ
τραυματίζονται επιτελώντας το καθήκον τους. Ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις που το καθήκον τους οδηγεί στα θερμά σημεία του
πλανήτη και όταν το ΜΜΕ που είναι ο εργοδότης τους δεν έχει τη
δυνατότητα να τους καλύψει αυτά τα έξοδα. Τα βοηθήματα
δίνονται για να καλυφθούν ταξιδιωτικά και ιατροφαρμακευτικά
έξοδα αλλά και για να καλυφθούν άλλες βασικές ανάγκες
επιβίωσης.
2. Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΔΟΔ παρέχει περιορισμένη
βοήθεια ανάλογα με κάθε περίπτωση για να καλυφθούν δικαστικά
έξοδα των δημοσιογράφων και άλλων εργαζομένων στα ΜΜΕ, των
οποίων ο εργοδότης δεν τους στηρίξει. Τέλος, το Ταμείο
Αλληλοβοήθειας δίνει άμεση βοήθεια στις οικογένειες των
δημοσιογράφων και άλλων εργαζομένων στα ΜΜΕ που σκοτώθηκαν και
δεν έχουν άλλα μέσα για να επιβιώσουν.
Σε κάθε περίπτωση που η ΔΟΔ παρέχει βοήθεια, ακολουθείται μια
διαφανής διαδικασία ελέγχου η οποία δημοσιοποιείται
προκειμένου να διασφαλιστεί η προϋπόθεση ότι τα χρήματα
δίνονται σε αυτούς για τους οποίους προορίζονται. Το 2005 η
ΔΟΔ αναθεώρησε τον κανονισμό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Ο
κανονισμός είναι στη διάθεση όσων το ζητήσουν από τα κεντρικά
γραφεία της ΔΟΔ.
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΔΟΔ κάθε χρόνο στα πλαίσια του
Προγράμματος για την ασφάλεια της ΔΟΔ έχει πραγματοποιήσει
διάφορες εκδόσεις φυλλαδίων. Σε αυτές περιλαμβάνεται και το
φυλλάδιο που βλέπετε στην παραπάνω φωτογραφία (Danger
Journalists at Work), το οποίο έχει εκδοθεί στα Αγγλικά,
Γαλλικά, Ιαπωνικά και Ισπανικά. Επίσης, το εγχειρίδιο της ΔΟΔ
για την Ασφάλεια (IFJ Safety Manual, Live News) το οποίο
απευθύνεται στους δημοσιογράφους που εργάζονται στις περιοχές

πολεμικών συγκρούσεων. Το εγχειρίδιο έχει επίσης εκδοθεί στα
Αλβανικά, Αραβικά. Βουλγαρικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά
Ιταλικά, Ιαπωνικά, Σλαβομακεδονικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά
και Ισπανικά. Αυτέ τις εκδόσεις μπορείτε να τις βρείτε στο
Δικτυακό κόμβο της ΔΟΔ www.ifj.org, στην κατηγορία θεμάτων
Ελευθερία του Τύπου και Ασφάλεια.
Στις δύο αυτές εκδόσεις περιλαμβάνονται οι βασικές
κατευθύνσεις για να αντιμετωπισθούν οι πιθανοί κίνδυνοι που θα
προκύψουν και τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι δημοσιογράφοι
για να ελαχιστοποιήσουν αυτούς τους κινδύνους. Τα φυλλάδια
διανέμονται δωρεάν στους δημοσιογράφους.
Όταν ένας δημοσιογράφος γίνεται στόχος επίθεσης, αφορά όλο τον
κόσμο της δημοσιογραφίας. Όταν στηρίζουμε ένα δημοσιογράφο για
να ανταπεξέλθει σε εκφοβισμούς και βίαιες επιθέσεις, τότε
δίνουμε μια ηχηρή απάντηση υπέρ της Ελευθερίας του Τύπου και
των δημοσιογραφικών δικαιωμάτων προς όφελος όλων μας.
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας δεν είναι μόνο πηγή αρωγής με
πρακτικά αποτελέσματα είναι ένα διεθνές σύμβολο καλής θέλησης
που ενθαρρύνει τους δημοσιογράφους να συνεχίσουν να
αγωνίζονται σε μια δύσκολη εποχή.
Η αρωγή που παρέχει το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΔΟΔ, η
ταχύτητα με την οποία προσφέρεται και ο ευπροσάρμοστος τρόπος
που προβλέπεται ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται από
τη σύστασή του, το καθιστούν μια μοναδική πηγή αλληλεγγύης για
τους δημοσιογράφους.
Η ΔΟΔ δεν παρεμβαίνει στο έργο που έχουν αναλάβει και άλλες
οργανώσεις. Εχει στενή επικοινωνία με όλους όσους εργάζονται
για τους ίδιους σκοπούς, δηλαδή την ασφάλεια των δημοσιογράφων
και την προάσπιση της Ελευθερίας του Τύπου. Στις οργανώσεις
αυτές περιλαμβάνονται η Επιτροπή για την Προστασία των
Δημοσιογράφων, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, οι Ρεπόρτερ χωρίς
Σύνορα, η Καναδική Επιτροπή για την Ελευθερία της Εκφρασης, η
Επιτροπή για τους Φυλακισμένους Συγγραφείς, το Ιδρυμα Ρόρι Πεκ

και η Παγκόσμια Ενωση Εφημερίδων.
Ανταλλάσσουμε πληροφορίες και όποτε κρίνεται αναγκαίο ένα
άτομο δέχεται βοήθεια και από άλλες πηγές.
Ωστόσο, πολλοί δεν θα είχαν λάβει καμία βοήθεια εάν δεν υπήρχε
το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΔΟΔ. Μερικοί θα είχαν πεινάσει
ενώ άλλοι μπορεί και να είχαν πεθάνει.
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΔΟΔ μπορεί να συνεχίσει να βοηθά
τους δημοσιογράφους μόνο εάν εξασφαλιστεί το μέλλον του.
Χρειάζονται χρήματα για να συνεχίσει.
Αλληλεγγύη εν δράσει:
Το 2005 η χρονιά που η δημοσιογραφία θρηνεί τις μεγαλύτερες
απώλειες το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΔΟΔ παρείχε συνδρομές ύψους
100.000 ευρώ
Ιδιαίτερες περιπτώσεις παροχής αρωγής το 2005
Τσουνάμι: Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΔΟΔ διέθεσε ένα
ιδιαίτερο ποσό για τα θύματα του Τσουνάμι το 2004. Μέχρι
στιγμής έχει διαθέσει περισσότερα από 60.000 ευρώ για τις
οργανώσεις μέλη της στην Ινδονησία και Σρι Λάνκα. Επίσης, άλλα
30.000 ευρώ τα οποία συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του
χρόνου, δόθηκαν για να ολοκληρωθεί το έργα της αρωγής στην
περιοχή. Ενας εμπειρογνώμονας από την Εθνική Ενωση
Δημοσιογράφων της Βρετανίας και Ιρλανδίας (ΝUJ), επισκέφθηκε
την περιοχή τον Νοέμβριο για να σχεδιάσει με τις ενώσεις μέλη
της ΔΟΔ την κατάρτιση προγράμματος που θα συμβάλλει στην
ανασυγκρότηση του τοπίου των ΜΜΕ στις δύο αυτές χώρες.
Πακιστάν: Στη μνήμη του Γκούστλ Γκλαντφέλντερ πρώην
Αντιπροέδρου της ΔΟΔ, τον Μάιο 2005 συγκεντρώθηκε ένα
ιδιαίτερο ποσόν χρημάτων. Μέρος αυτού του κεφαλαίου μαζί με
ένα ποσόν από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας συνολικής αξίας 10.000
ευρώ, διατέθηκε για την άμεση αργή των δημοσιογράφων και των
οικογενειών τους που υπήρξαν θύματα του καταστροφικού σεισμού
στο Πακιστάν αυτόν τον Οκτώβριο.

Η ΔΟΔ ενημερώθηκε από την Ομοσπονδιακή Ενωση Δημοσιογράφων του
Πακιστάν ότι 3 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από
25 αγνοούνται ή έχουν τραυματισθεί και πολλές οικογένειες
εργαζομένων στα ΜΜΕ είναι μείνει άστεγες και έχουν πληγεί
σοβαρά από τον σεισμό.
Νεπάλ: Ολοκληρώνονται αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες για να
διατεθεί στην Ομοσπονδία Δημοσιογράφων του Νεπάλ το συνολικό
ποσόν των 6.000 ευρώ, για την αρωγή των δημοσιογράφων οι
οποίοι υποφέρουν και εξαναγκάσθηκαν να αυτοεξοριστούν μετά το
Βασιλικό πραξικόπημα του Φεβρουαρίου.
Γουινέα: Συνολικό ποσόν 3.000 ευρώ πρόκειται να διατεθεί μέσω
του Περιφερειακού Γραφείου της ΔΟΔ για την αρωγή των θυμάτων
του τραγικού τροχαίου ατυχήματος στην περιοχή Γκαμπού, 200
χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Μπισάου. Σκοτώθηκαν δύο
δημοσιογράφοι όταν ανετράπη ένα μικρό λεωφορείο στο οποίο
επέβαιναν. Επί τόπου σκοτώθηκαν ο Σόρι Μπαλντέ εργαζόμενος στο
τηλεοπτικό σταθμό TGB και ο Αρούνα Τζαμάνκα της εφημερίδας
Κansare.
Ιράν: Μετά την καταστροφή του στρατιωτικού αεροπλάνου που
σκοτώθηκαν 68 δημοσιογράφου και άλλοι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, η
ΔΟΔ ταχύτατα διέθεσε το ποσόν των 5.000 ευρώ για την άμεση
αρωγή των μελών της Ιρανικής Δημοσιογραφικής Ενωσης για να
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις πιεστικές ανάγκες μετά την
τραγωδία.
Περιπτώσεις που η παροχή αρωγής βρίσκεται σε εξέλιξη,
Ιανουάριος  Δεκέμβριος 2005
Ποσά τα οποία κυμαίνονται 700ευρώ έως 3.000 ευρώ διατέθηκαν
για την στήριξη ατόμων και οργανώσεων στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
Δομινικανή Δημοκρατία- Αϊτή: Σε συνεργασία με την Επιτροπή για
την Προστασία των Δημοσιογράφων δόθηκε οικονομική βοήθεια σε
τρεις δημοσιογράφους. Δύο Δομινικανοί δημοσιογράφοι και ένας
από την Αϊτή οι οποίοι δεχόντουσαν συνεχείς απειλές θανάτου

λόγω της έρευνας τους για το οργανωμένο έγκλημα και τη
διαφθορά, ύστερα από τη δολοφονία του συναδέλφου Χουάν
Αντουτζάρ, τον Σεπτέμβριο 2004.
Κολομβία: Στην αρχή του χρόνου δόθηκε οικονομική βοήθεια σε
ένα συνάδελφο που εργάζεται στο ραδιόφωνο της Κολομβίας, ο
οποίος είχε εξοριστεί από το Βορά της χώρας στην Μπογκοτά και
περίμενε να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα. Ο συνάδελφος δεχόταν
διάφορες απειλές, ο πατέρα του είχε σκοτωθεί από την οργάνωση
FARC, η μητέρα του δεχόταν επίσης απειλές από παραστρατιωτική
οργάνωση και εγκληματίες είχαν σκοτώσει τον εξάδελφό του.
Γκάμπια: Οικονομική βοήθεια δόθηκε σε δύο γυναίκες εργαζόμενες
στα ΜΜΕ που συνεργαζόντουσαν με τον ανταποκριτή του ΑFP
Ντεϊντά Χινταρά, που σκοτώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2004. Τα
χρήματα διευκόλυναν την μεταφορά και των δύο συναδέλφων στη
Σενεγάλη για να νοσηλευτούν μετά από το σοβαρό τραυματισμό
τους μια βδομάδα πριν στην Μπαντζούλ.
Ισημερινός: Τον Απρίλιο, σε συνεργασία με την Διεθνή Αμνηστία
και τους Υπερασπιστές της Πρώτης Γραμμής, διευκολύνθηκε η
άμεση μεταφορά σε ασφαλές μέρος ενός διευθυντή του ραδιοφώνου
μαζί με την οικογένειά του, ο οποίος δεχόταν απειλές θανάτου
για την έρευνα του σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα και τη
διαφθορά.
Αιθιοπία:
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δημοσιογράφο και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
δημοσιογραφικής ένωσης μέλους της ΔΟΔ (EFJA), ο οποίος
αναζητούσε άσυλο στη Βρετανία και δεν μπορούσε να γυρίσει στη
χώρα του γιατί δεχόταν απειλές εναντίον της ζωής του. Η ένωση
μέλος της ΔΟΔ στη Βρετανία και Ιρλανδία (ΝUJ) στήριξε με κάθε
τρόπο την αίτηση ασύλου του συναδέλφου.
Λευκορωσία: Η ΔΟΔ συνέδραμε οικονομικά τη σύζυγο του
αγνοούμενου εικονολήπτη της Ρωσικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης
(ORT), που εξαφανίστηκε στο Μινσκ στις 7 Ιουλίου 2000.
Κιργκιστάν: Δόθηκε οικονομική βοήθεια στον Προεδρεύοντα της

Ενωσης Δημοσιογράφων του Κιργκιστάν που του έσπασαν και τα δύο
πόδια στις διαδηλώσεις που έγιναν τον Μάιο 2005.
Κουρδιστάν: Με τη γενναία βοήθεια της ελληνικής Ενωσις
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών μέλους της ΔΟΔ, της,
ένας Κούρδος δημοσιογράφος και ο γιος του μεταφέρθηκαν στην
Αθήνα. Ησαν θύματα της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας στο
Αρμπίλ την 1 Φεβρουαρίου 2004 όπου σκοτώθηκαν 12
δημοσιογράφοι. Ο ρεπόρτερ υποβλήθηκε σε μια ειδική εγχείριση
ακρωτηριασμό του ποδιού του σε νοσοκομείο των Αθηνών και
αργότερα μεταφέρθηκε στη Γερμανία.
Νικαράγουα: Δόθηκε οικονομική βοήθεια στην οικογένεια ενός
ρεπόρτερ της εφημερίδα La Prensa, ο οποίος κάλυπτε τις εκλογές
και δολοφονήθηκε από τον πρώην δήμαρχο της πόλης Ελ Αγιότε.
Φιλιππίνες: Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΔΟΔ συνέδραμε την
οικογένεια του δημοσιογράφου του ραδιοφώνου που σκοτώθηκε στις
13 Μαΐου 2002. Δύο άγνωστοι οι οποίοι επέβαιναν μοτοσικλέτας,
σκότωσαν τον δημοσιογράφο που εργαζόταν στο δημόσιο
ραδιοφωνικό σταθμό DXKP και παράλληλα ήταν συντάκτης της
τοπική εφημερίδας Zamboanga Scribe. Είχε γράψει πολλά άρθρα
για τη διαφθορά στην πολιτική και τους κύκλους της αστυνομίας
στην περιοχή.
Αφγανιστάν-Τουρκία: Δόθηκε βοήθεια στον Αφγανό δημοσιογράφο
που εργαζόταν σε αραβόφωνη ημερήσια εφημερίδα της Καμπούλ, ο
οποίος κατέφυγε στην Τουρκία ζητώντας πολιτικό άσυλο μέσω της
διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών. Η δημοσιογραφική ένωση μέλος
της ΔΟΔ στην Τουρκία, η Ενωση Προοδευτικών Δημοσιογράφων,
συνέδραμε τον συνάδελφο και έπαιξε καθοριστικό ρόλο προωθώντας
την περίπτωση στις τοπικές υπηρεσίες των Η.Ε. και τις
τουρκικές αρχές.
Παλαιστίνη: Η ΔΟΔ συνεργάστηκε με το Βρετανικό ίδρυμα Ρόρι Πεκ
για να συνδράμει δύο Παλαιστινίους εικονολήπτες φρήλανς, που
μεταφέρθηκαν για εγχείριση στη Βρετανία ύστερα από σοβαρό
τραυματισμό που υπέστησαν στα Κατεχόμενα στο στούντιο Ραματάν.

Δημοκρατία του Κονγκό: Η ΔΟΔ μαζί με την οργάνωση
Δημοσιογράφοι που Κινδυνεύουν (JED) συνέδραμαν τρεις
δημοσιογράφους που δεχόντουσαν φονικά πυρά στο Μπουκαβού στο
Ανατολικό Κονγκό.
Μπανγκλαντές: Δόθηκε οικονομική βοήθεια στην οικογένεια
παλαίμαχου δημοσιογράφου ο οποίος ήταν και διευθυντής
ημερήσιας εφημερίδα Durjoi Bangla στην πόλη Μπόργκα και
οποίο δολοφόνησαν τον Οκτώβριο 2004, έξω από το σπίτι του
Σερπούρ.
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Νεπάλ: Τον Μάρτιο 2005, η ΔΟΔ συνέδραμε την Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων του Νεπάλ για να δημιουργηθούν καταφύγια σε όλη
τη χώρα στα οποία κατέφυγαν οι δημοσιογράφοι που βρισκόντουσαν
σε κίνδυνο μετά το Βασιλικό πραξικόπημα. Ξεχωριστή βοήθεια
δόθηκε σε έναν ρεπόρτερ που αναγκάστηκε να καταφύγει στην
Ινδία μετά από βασανιστήρια που υπέστη και τις απειλές που
δεχόταν από τις δυνάμεις ασφαλείας του Νεπάλ και μια Μαοϊκή
οργάνωση.
Τανζανία-Κένυα: Το Ταμείο συνέδραμε έναν Τανζανό δημοσιογράφο
που συνελήφθη και υπέστη βασανιστήρια για ένα άρθρο που
δημοσιεύθηκε στις 14/2/2003 στην αγγλόφωνη εφημερίδα The
African. Ο δημοσιογράφος κατέφυγε στην Κένυα αλλά η οικογένεια
του αναγκαστικά έμεινε πίσω στην Τανζανία. Μετά τη δημοσίευση
του άρθρου, ο Αρμοστής στο Μαλάουι τηλεφώνησε στις αρχές της
Τανζανίας και κατήγγειλε ότι με το άρθρο αυτό καλείται ο
στρατός να ανατρέψει τον Πρόεδρο της χώρας και να
αποσταθεροποιήσει το καθεστώς στην περιοχή των λιμνών». Πριν
από αυτό το επεισόδιο ο δημοσιογράφος αρθρογραφούσε με θέμα
την διαφθορά και την αναγκαιότητα για ένα νέο σύνταγμα στην
Τανζανία, ο διευθυντής του άλλαξε θέση στην εφημερίδα και τον
μετέφερε στην κάλυψη των διεθνών ειδήσεων. Ο διευθυντής ήταν
επίσης αποδέκτης διάφορων απειλών.
Νεπάλ: Τον Μάρτιο 2005 το Ταμείο Αλληλεγγύης παρείχε
οικονομική βοήθεια σε δύο Νεπαλέζους δημοσιογράφους που
κατέφυγαν στο Νέο Δελχί μετά το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου.

Το περιφερειακό γραφείο της ΔΟΔ για την Ασία και τον Ειρηνικό
ωκεανό, εξασφάλισε και επιπλέον χρήματα από το Ταμείο Αρωγής
των Διεθνών ΜΜΕ (IMS), για να καλυφθούν τα έξοδα εγκατάστασης
όχι μόνο των δύο δημοσιογράφων αλλά και άλλων συναδέλφων από
το Νεπάλ που κατέφυγαν στο Νέο Δελχί.
Κένυα: Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΔΟΔ συνέδραμε τον
τραυματισμένο Κενυάτη Φρήλανς δημοσιογράφο ανταποκρινόμενο στο
αίτημα για βοήθεια από κοινού από το Ιδρυμα Ρόρι Πεκ και CPJ.
Ετσι ο Γουάλας θα μπορέσει να χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια
του και να επιβιώσει βιοποριστικά.
Ατζερμπαιτζάν: Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΔΟΔ συνέδραμε την
οικογένεια ενός Αζέρου δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε τον
Μάρτιο. Ο δημοσιογράφος ήταν ο ιδρυτής και εκδότης
εβδομαδιαίας αντιπολιτευόμενης έκδοσης Monitor, ο οποίος
δολοφονήθηκε μέσα στο διαμέρισμά του. Η δολοφονία παραμένει
ανεξιχνίαστη.
Δομινικανή Δημοκρατία: Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΔΟΔ συνέδραμε
έναν Δομινικανό δημοσιογράφο ο οποίος έγινε στόχος λόγω της
έρευνας που έκανε για το οργανωμένο έγκλημα με τον Χουάν
Αντουτζάρ, ο οποίος δολοφονήθηκε τον περασμένο χρόνο. Ο
δημοσιογράφος την ίδια μέρα που σκοτώθηκε ο συνάδελφος του,
έχασε το ένα χέρι και δεν μπορούσε να επιστρέψει στη δουλειά
λόγω του σοβαρού τραυματισμού και των συνεχών απειλών κατά της
ζωής του.
Σομαλία: Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΔΟΔ συνέδραμε την
οικογένεια μιας νέας Σομαλής ρεπόρτερ που εργαζόταν στο
ραδιοφωνικό σταθμό Horn Afri Radio και παρουσίαζε το πρόγραμμα
με τίτλο «Ο Μογκαντίσου και το σήμερα» στο ραδιοφωνικό σταθμό
Capital Voice Radio. Ηταν ιδιαίτερα δημοφιλής και κάλυπτε
κοινωνικού χαρακτήρα γεγονότα και συνεντεύξεις με πολιτικά
πρόσωπα.
Νικαράγουα: Δόθηκε οικονομική βοήθεια στην οικογένεια ενός
ανταποκριτή που εργαζόταν για την εφημερίδα La Prensa και
δολοφονήθηκε στις 14 Αυγούστου βόρεια της Μανάγκουα. Ο

δημοσιογράφος ήταν Πρόεδρος της Ενωσης Δημοσιογράφων
Νικαράγουας (UPN) και είχε δεχθεί τρεις φορές απειλές κατά της
ζωής του για δημοσιεύματα σχετικά με την διακίνηση ναρκωτικών.
Υπήρξε ο δεύτερος δημοσιογράφος της ίδιας εφημερίδας που
δολοφονήθηκε από τον Ιανουάριο του 2004.
Ζιμπάμπουε: Δόθηκε οικονομική βοήθεια σε ένα δημοσιογράφο ο
οποίος προσωρινά βρισκόταν στη Ναμίμπια και είχε απελαθεί από
την Μποστουάνα που εργαζόταν τα τελευταία δύο χρόνια ο λόγος
ήταν η δουλειά του και ο συσχετισμός του με τις ομάδες AFP και
IRIN. Λόγω των σοβαρών απειλών που δεχόταν κατά της ζωής του
και της οικογενείας του δεν μπορούσε να επιστρέψει στη
Ζιμπάμπουε, έτσι το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΔΟΔ τον συντηρεί
για το διάστημα που θα βρίσκεται στη Ναμίμπια.
Τόγκο: Το Ταμείο συνέδραμε οικονομικά ένα δημοσιογράφο της
περιοδικής έκδοσης Forum de la Semaine, όταν τον Οκτώβριο
δέχθηκε επίθεση αερίων από ομάδα ενόπλων και κατέληξε στο
νοσοκομείο χωρίς πόρους για να καλύψει τα νοσήλια.
Ακτή του Ελεφαντόδοντος: Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας συνέδραμε
τον δημοσιογράφο της έκδοσης Le Journal des Journaux που
εκδίδεται στο Αμπιτζάν. Τον Ιανουάριο 2005 ο δημοσιογράφος
συνελήφθη από την αστυνομία η οποία τον παρέδωσε σε αγνώστους
που τον κακοποίησαν και απείλησαν να τον σκοτώσουν επειδή ήταν
δημοσιογράφος. Κατόρθωσε να διαφύγει στη Γκάνα όπου τον
συνέδραμε η Ενωση Δημοσιογράφων της Γκάνας αλλά δεν ήταν σε
θέση να συντηρήσει ούτε τον εαυτό του ούτε την οικογένεια του,
για το λόγο αυτό έλαβε οικονομική βοήθεια από το Ταμείο και το
Ιδρυμα Ρόρι Πεκ.
Κύπρος: Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας παρείχε άμεση οικονομική
βοήθεια σε ένα Κύπριο φρήλανς δημοσιογράφο θύμα επίθεσης και
ληστείας έξω από το κτήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε
διαδήλωση που πραγματοποιείτο για την ανάληψη της προεδρίας
της Ευρωπαϊκής Ενωσης από την Βρετανία.

