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Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων απευθύνει μήνυμα
αλληλεγγύης και καλής θέλησης σε όλο τον κόσμο, με την
ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του
Τύπου:
Χαιρετίζουμε την επαγγελματική και συνδικαλιστική αλληλεγγύη
των δημοσιογράφων και των εργαζόμενων στα ΜΜΕ, για τον αγώνα
που δίνουν κατά της φτώχειας, του φόβου και της διαφθοράς στο
χώρο της δημοσιογραφίας.
Σήμερα, η δημοσιογραφία αντιμετωπίζει συνεχείς δοκιμασίες με
βία και εκφοβισμούς, που επιβάλλουν οι εχθροί της ελευθερίας
του Τύπου. Παράλληλα, υποσκάπτονται εκ των έσω οι αρχές της
δημοσιογραφίας, από τις δραστηριότητες των μεγάλων οργανισμών
ΜΜΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μετά από μια δεκαετία δημοκρατικών εκσυγχρονισμών, οι
δημοσιογράφοι υφίστανται κτηνώδεις εκφοβισμούς και επιβάλλεται
λογοκρισία στα ανεξάρτητα ΜΜΕ. Σε πολλά σημεία του πλανήτη, η
δημοσιογραφία παραμένει μια πολύ επικίνδυνη δουλειά.
Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 όπως και ο
επονομαζόμενος πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας που
ακολούθησε, έχουν δημιουργήσει καινούργιες αβεβαιότητες και
προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, οι δημοσιογράφοι
γίνονται στόχοι επιθέσεων σε πολλές περιοχές. Εκφράζουμε την
αλληλεγγύη μας προς τους συναδέλφους της Παλαιστίνης και των
άλλων χωρών που έπεσαν θύματα στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής

και καταδικάζουμε τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις εναντίον των
ΜΜΕ και εναντίον των εργαζόμενων στα ΜΜΕ της περιοχής.
Παρόλο που πολλές κυβερνήσεις και οργανισμοί ΜΜΕ προσπαθούν να
ελαττώσουν τους κινδύνους που διατρέχουν οι εργαζόμενοι στα
ΜΜΕ, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι μια κουλτούρα
ατιμωρησίας συνεχίζει να ισχύει σε πολλές χώρες και αυτό
σημαίνει ότι πολλοί από εκείνους που ευθύνονται για το θάνατο
δημοσιογράφων συνεχίζουν να διαφεύγουν των εγκλημάτων τους.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για την
παραβίαση των δημοσιογραφικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων
των κυβερνήσεων και των αξιωματούχων τους. Και ότι η διεθνής
κοινότητα θα πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες και δομές ώστε η
δικαιοσύνη να επιληφθεί όλων όσων είναι υπεύθυνοι για
εγκλήματα κατά της ελευθεροτυπίας και των δημοσιογράφων.
Ζητούμε να ασκηθεί πάλι πίεση σε όλες τις κυβερνήσεις
προκειμένου να διασφαλιστεί η έρευνα για κάθε επίθεση και
πράξη βίας εναντίον των ΜΜΕ και να δικαστούν οι υπεύθυνοι.
Απαιτούμε μηδενική ανοχή στη βία που ασκείται εναντίον των
δημοσιογράφων.
Επίσης, ζητούμε την ανάληψη διεθνούς δράσης εναντίον των πλέον
επικίνδυνων απειλών της ελευθερίας της έκφρασης που
προέρχονται από το εσωτερικό των ΜΜΕ και είναι αποτέλεσμα της
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ, παγκοσμιοποίησης και
κουλτούρας της απληστίας που καλλιεργείται στο χώρο των ΜΜΕ.
Εμείς, αποκρούομε το όραμα ενός παγκόσμιου συστήματος που
δίνει τον έλεγχο της ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, στα
χέρια ενός προνομιούχου κύκλου των μεγάλων επιχειρήσεων ΜΜΕ.
Καταδικάζουμε τους πολιτικούς όπως είναι ο πρωθυπουργός της
Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι, που ασκεί κάθε πολιτική επιρροή
και ελέγχει τα περισσότερα ΜΜΕ στα οποία βασίζονται οι πολίτες
για να εξασφαλίσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα.
Η ΔΟΔ πιστεύει ότι το μέλλον της δημοσιογραφίας και της
δημοκρατίας εξαρτάται από ισορροπίες όταν οι οργανισμοί των

ΜΜΕ χάνουν το αίσθημα ευθύνης της δημόσιας αποστολής που έχουν
και ακολουθούν δραστηριότητες που βασίζονται αποκλειστικά στην
εμπορική εκμετάλλευση της ενημέρωσης ή για να εξυπηρετήσουν
πολιτικές σκοπιμότητες.
Πιστεύουμε ότι η παγκοσμιοποίηση και η υπερβολική
εμπορευματοποίηση υποσκάπτουν παραδοσιακά δικαιώματα της
δημοσιογραφίας, όπως είναι τα πνευματικά δικαιώματα και το
δικαίωμα των κοινοτήτων στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Παράλληλα,
κινδυνεύει η ποιότητα του περιεχομένου στα ΜΜΕ και είναι
εμφανής η κατάρρευση των συνθηκών εργασίας.
Η ΔΟΔ παρά τις απειλές που διαγράφονται, υπόσχεται να προάγει
την αλληλεγγύη μεταξύ των δημοσιογράφου που εργάζονται σε όλα
τα ΜΜΕ, να καταπολεμήσει τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές
που στρέφονται κατά των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και των
εργαζόμενων στα ΜΜΕ. Θα ενισχύσουμε το έργο των περιφερειακών
ομάδων μας που δρουν στην Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική και
στην Ευρώπη μέσα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων
και θα συνεχίσουμε με αμείωτη ένταση την εκστρατεία μας για να
επαναφέρουμε την ποιότητα στα ΜΜΕ και τα δικαιώματα στο χώρο
της εργασίας.

