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ΤΗΣ

Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα της Ελευθερίας του Τύπου», το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα, καθώς καταγράφεται, διεθνώς,
ότι η οικονομική και θεσμική κρίση στη χώρα μας, με
αποκορύφωμα το «μαύρο» στην «ΕΡΤ», πλήττει την πολυφωνία,
δημιουργώντας μια εξαιρετικά ανησυχητική τάση στο ευρωπαϊκό
τοπίο της ενημέρωσης.
Είναι απίστευτο ότι 24 ώρες μετά «την Παγκόσμια Ημέρα για την
Ελευθερία του Τύπου» και 11 μήνες μετά το «μαύρο» στην «ΕΡΤ»
ξεκινά η εκπομπή του σήματος της «ΝΕΡΙΤ», χωρίς να υπάρχει
καμία εγγύηση για πλουραλισμό και ανεξαρτησία, αλλά ούτε καν η
πρόνοια που η ίδια η «ΝΕΡΙΤ» έχει θέσει στην προκήρυξή της για
τους εργαζόμενους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ τονίζει ότι το κλείσιμο της
«ΕΡΤ», η μεταμφίεση του μορφώματος της «Δ.Τ.» σε «ΝΕΡΙΤ»,
καθώς και η διαρκής επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των
δημοσιογράφων, δεν πλήττουν μόνο βιοποριστικά τους συναδέλφους
μας,
δημιουργώντας
στρατιές
νέων
ανέργων
και
υποαπασχολούμενων, αλλά πλήττουν και την πολυφωνία, με
συνέπεια να μην ακούγονται όλες οι θέσεις και οι απόψεις.
Ταυτόχρονα, γινόμαστε μάρτυρες απειλών, αλλά και ξυλοδαρμών
δημοσιογράφων του αθλητικού ρεπορτάζ με αποκορύφωμα την
επίθεση που δέχθηκε συνάδελφος μπροστά στο ανήλικο παιδί του,
ενώ την ίδια ώρα εξακολουθεί να υφίσταται ο «τυποκτόνος»
νόμος, ο οποίος επιτρέπει την άσκηση αγωγών κατά δημοσιογράφων
και την απαίτηση υπερβολικών χρηματικών αποζημιώσεων. Αίσθηση
προκαλεί, επίσης, ότι στη χώρα μας οι δημοσιογράφοι
συλλαμβάνονται και οδηγούνται στα αστυνομικά τμήματα, επειδή
επιτελούν το έργο τους!

Η ανεξάρτητη οργάνωση «Freedom House» διαπιστώνει ότι η
ελευθερία του Τύπου παγκοσμίως βρίσκεται στη δεινότερη θέση
των τελευταίων δέκα ετών με τη χώρα μας να υποχωρεί στην 92η
θέση της κατάταξης σε σύνολο 197 χωρών, καταγράφοντας απώλεια
επτά θέσεων μέσα στο 2013!
Η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει σε όλους ότι τα ελεύθερα,
ανεξάρτητα και πλουραλιστικά ΜΜΕ ενδυναμώνουν τη διαφάνεια και
τη Δημοκρατία και προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα της
ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου, που
είναι κατοχυρωμένα τόσο από την Παγκόσμια Διακήρυξη για τα
ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, όσο και από το Ελληνικό
Σύνταγμα.
Καλούμε την Κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς
τους εργαζόμενους της «ΕΡΤ» αμέσως και το σύνολο του πολιτικού
κόσμου να υιοθετήσει τη Διακήρυξη των Ευρωπαίων Δημοσιογράφων
υπέρ της ανανέωσης στην ελευθερία του Τύπου και την πολυφωνία.
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