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Δραματικό μήνυμα, μέσα από τη φυλακή Οφέρ, όπου κρατείται,
απέστειλε ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Ομάρ Ναζάλ, μέλος της
Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Παλαιστινίων Δημοσιογράφων και
Γενικός Γραμματέας της Συνέλευσης του Δημοκρατικού Τύπου, προς
την ΕΣΗΕΑ και τους φορείς που του συμπαραστέκονται, τους
οποίους και ευχαριστεί.
Ο Ομάρ Ναζάλ τελεί υπό καθεστώς διοικητικής κράτησης από τις
23 Απριλίου, όταν συνελήφθη ενώ κατευθυνόταν στο Σεράγεβο, για
να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων (ΕΟΔ).
Στην επιστολή του ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος αναφέρει ότι
κρατείται επειδή εκφράζει τη γνώμη του και ασκεί τη
δημοσιογραφία υπερασπιζόμενος τα ανθρώπινα δικαιώματα, που
παραβιάζονται συστηματικά στην Παλαιστίνη.
Ο Ομάρ Ναζάλ καταγγέλλει ότι η σύλληψή του αποτελεί επιθετική
ενέργεια κατά της άσκησης του δημοσιογραφικού έργου και του
δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι και αυτή έρχεται να προστεθεί
«…σε όλες τις προηγούμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων εκατοντάδων δημοσιογράφων, 17 από τους οποίους
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή και είναι οι μάρτυρες της
καταπίεσης, που ασκεί η τυραννία των κατοχικών δυνάμεων».
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Ομάρ Ναζάλ έχει ως εξής:
«Σήμερα θέλω να συγχαρώ όλους του συναδέλφους δημοσιογράφους
από την Παλαιστίνη και όλο τον κόσμο για τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου, που θεσπίστηκε από τα

Ηνωμένα Έθνη πριν ένα τέταρτο του αιώνα.
Το Συμβούλιο
Ασφάλειας των Η.Ε. το 2015 επαναδιατύπωσε το κάλεσμα προς
όλες τις χώρες, για να τιμήσουν και να διαφυλάξουν το ψήφισμα
2222, που αφορά στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης και
το οποίο υπαγορεύει στα κράτη την προστασία των δημοσιογράφων
και την αποχή από κάθε μορφή κακοποίησης των.
Όμως η κατοχή θεωρείται ως η πλέον επικίνδυνη κατάσταση, από
την οποία απειλούνται και παραβιάζονται όλα τα ψηφίσματα και
οι διεθνείς συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του Αρθρου 19 της
Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο λόγος για τον
οποίο κρατούμαι είναι επειδή εκφράζω τη γνώμη μου και για τη
στάση που τηρώ, ασκώντας το επάγγελμα του δημοσιογράφου,
επειδή υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα τα
δικαιώματα των δημοσιογράφων, η σταθερή στάση μου ενάντια σε
κάθε καταστρατήγηση και κάθε μορφή κακοποίησης που επιβάλλει η
κατοχή στην ελεύθερη άσκηση του δημοσιογραφικού έργου και στο
δικαίωμα των δημοσιογράφων να κινούνται ελεύθερα. Όπως,
επίσης, και για την προσωπική στήριξη, με την οποία περιβάλλω
όλες τις προσπάθειες του δημοσιογραφικού Συνδικάτου,
προκειμένου να λογοδοτήσουν στη διεθνή δικαιοσύνη και στο
Ευρωπαϊκό δικαστήριο οι στρατιωτικοί διοικητές, που υπηρετούν
την κατοχή και συντελούν με τις πράξεις τους στην τέλεση όλων
αυτών των φριχτών αδικημάτων.
Η σύλληψή μου θεωρείται απειλή όχι μόνο για την ελεύθερη
άσκηση του δημοσιογραφικού έργου, αλλά και για το δικαίωμα του
συνδικαλίζεσθαι και συνδέεται άμεσα με το Συνδικάτο
Παλαιστινίων Δημοσιογράφων και την ηγεσία του, που
εκπροσωπείται από τον Νάσερ Αμπου Μπάκερ και όλα τα μέλη της
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδικάτου. Συνάμα, αποτελεί απειλή για τη Συνέλευση του
Δημοκρατικού Τύπου και τους συναδέλφους, που υπηρετούν το
Διοικητικό Συμβούλιο και
κατ’ επέκταση όλους του
δημοσιογράφους.
Αυτή η επιθετική πράξη προστίθεται σε όλες τις προηγούμενες
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκατοντάδων

δημοσιογράφων, 17 από τους οποίους βρίσκονται αυτή τη στιγμή
στη φυλακή και είναι οι μάρτυρες της καταπίεσης, που ασκεί η
τυραννία των κατοχικών δυνάμεων.
Παρακολουθώ με υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη, όλα όσα
επιχειρείτε στον αγώνα που δίνετε για να αφεθούμε ελεύθεροι.
Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες και τη στήριξη, με την οποία
περιβάλλετε τους δημοσιογράφους, όπως και το Υπουργείο
Ενημέρωσης της Παλαιστίνης, όλα τα παλαιστινιακά και αραβικά
ΜΜΕ, συνδικαλιστικές ενώσεις, δημοσιογραφικές ενώσεις και
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας παρακαλώ να συνεχίσετε
το έργο προς αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε την επιλογή να
ξεριζώσουμε την κατοχή, να σταματήσουμε τα μέτρα αυτά και να
την ανατρέψουμε.
Από τη δική μου πλευρά, σας υπόσχομαι με ειλικρίνεια, στο
όνομα όλων των δημοσιογράφων, που άδικα βρίσκονται
φυλακισμένοι, ότι οι πένες μας θα συνεχίσουν να γράφουν, οι
φωνές μας θα παραμείνουν βροντερές και οι κάμερές μας θα
συνεχίσουν να αποκαλύπτουν τα εγκλήματα της κατοχής και θα τα
μεταδίδουν σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η υπόσχεση μου σε
όλους τους ομότιμους και αγαπητούς συναδέλφους, ώστε να
συνεχίσουν να είναι η ηχώ της φωνής μας ενάντια στην κατοχή.
Ευλογημένοι να είστε όλοι για όσα κάνετε και όσα πρόκειται να
κάνετε,
3 Μαΐου
Ο Συνάδελφός σας
Ομάρ Λαζάλ,
Μέλος της Γενικής Συνέλευση της Ένωσης Παλαιστίνιων
Δημοσιογράφων
Γενικός Γραμματέας της Συνέλευσης Δημοκρατικού Τύπου
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