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Το Εποπτικό Οργανο του Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και
Κοινωνικής Ευθύνης των δημοσιογράφων-μελών της ΕΣΗΕΑ, το οποίο
αποτελείται από τα αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων,
συνήλθε την 22α Oκτωβρίου 2001 στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ και
εξέτασε τον χειρισμό από τους δημοσιογράφους του κοινωνικού
αγαθού της ενημέρωσης στον διεξαγόμενο πόλεμο.
Στις κρίσιμες αυτές στιγμές για ολόκληρο τον κόσμο
παρατηρείται εκ μέρους δημοσιογράφων, προσπάθεια εκμετάλλευσης
της αγωνίας της κοινής γνώμης, με κατασκευασμένες ειδήσεις που
αποσκοπούν στην δραχμική εξαργύρωση του αυτονόητου
ενδιαφέροντος του πολίτη.
· Διαπιστώνεται πλαστογράφηση πραγματικών γεγονότων τα οποία,
αν και δεν εμπεριέχουν στοιχεία ανησυχητικά, εντάσσονται στην
προσπάθεια εντυπωσιασμού και εμφανίζονται άκρως κινδυνολογικά.
· Διαπιστώνεται ότι υπάρχει έντονος κίνδυνος από κάποιους
χειρισμούς να προκληθούν στην κοινή γνώμη αισθήματα
διαχωρισμού των πολιτών ανάλογα με την εθνική τους προέλευση,
τις θρησκευτικές, πολιτικές ή φιλοσοφικές επιλογές τους κλπ.
· Διαπιστώνεται ότι δημοσιογράφοι στην προσπάθειά τους να
ενισχύσουν ανταγωνιστικά το Μέσο στο οποίο υπηρετούν,
συμβάλλουν καθημερινώς στην νόθευση της ενημέρωσης,
προβάλλοντας ακόμη και ανύπαρκτα “γεγονότα” ως παγκόσμιες
αποκλειστικότητες.
· Διαπιστώνεται ότι δημοσιογράφοι προβάλλουν επιλεκτικά
απόψεις και γεγονότα, χωρίς να φροντίζουν να παρουσιάζεται
ταυτόχρονα και η οποιαδήποτε αντίθετη άποψη.
· Διαπιστώνεται από αντιδράσεις απεσταλμένων στις εμπόλεμες

περιοχές ότι αλλοιώνονται οι ανταποκρίσεις τους προκειμένου να
αποκτήσουν κινδυνολογικό χαρακτήρα, χωρίς αυτός να στηρίζεται
από τα ίδια τα γεγονότα.
· Διαπιστώνεται ότι με ευθύνη δημοσιογράφων προβάλλονται
εικόνες αρχείου αλλά και σκηνές από πολεμικές ταινίες, χωρίς
την αναγκαία και καθιερωμένη διεθνώς σχετική ένδειξη.
Το Εποπτικό Οργανο που είναι αρμόδιο για την προστασία της
αξιοπιστίας του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, κατόπιν των
διαπιστώσεων αυτών, κρίνει ότι πρέπει να επισημάνει, προς τους
δημοσιογράφους μέλη και μη μέλη της ΕΣΗΕΑ τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από το Καταστατικό και τις Αρχές Δεοντολογίας
και οι οποίες απαγορεύουν την εμπορευματοποίηση της
ενημέρωσης.
Το Εποπτικό Οργανο τονίζει ότι την ευθύνη για την τήρηση των
κανόνων της ενημέρωσης έχουν αποκλειστικά οι δημοσιογράφοι και
προειδοποιεί ότι τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ θα
επιλαμβάνονται όσων παρεκτροπών επισημαίνονται καθημερινώς.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι προσφυγές για παραβιάσεις των αρχών
της ΕΣΗΕΑ έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν και θιγόμενοι πολίτες.
Το Εποπτικό Οργανο Δεοντολογίας
της ΕΣΗΕΑ

