Πλήρη
υποστήριξη
στους
συναδέλφους της Λευκορωσίας
διακηρύσσουν οι Ευρωπαίοι
δημοσιογράφοι
Η διαδικτυακή ετήσια συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου με τη
συμμετοχή 53 εκπροσώπων δημοσιογραφικών συνδικαλιστικών
Ενώσεων από 38 ευρωπαϊκές χώρες. Την ΕΣΗΕΑ στην ετήσια
συνέλευση εκπροσώπησε η Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ενώσεως
κυρία Αριάδνη Αγάτσα.
Οι εκπρόσωποι διακήρυξαν την πλήρη υποστήριξη στους
δημοσιογράφους της Λευκορωσίας, που βρίσκονται αντιμέτωποι με
μέτρα καταστολής.Στόχος των αυξανόμενων μέτρων καταστολής στη
Λευκορωσία είναι τα Μέσα Ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι και οι
μπλόγκερ τόσο στη διάρκεια, αλλά και μετά τις προεδρικές
εκλογές της 9ης Αυγούστου. Συνέπεια όλων αυτών, η κατάσταση
από σοβαρή να έχει γίνει καταστροφική.
Η Οργάνωση Δημοσιογράφων Λευκορωσίας κατέγραψε 23 παραβιάσεις
δημοσιογραφικών δικαιωμάτων από την αρχή του χρόνου έως τις 8
Μαΐου λίγο πριν αρχίσει η εκλογική εκστρατεία, ενώ το χρονικό
διάστημα 9 Αυγούστου με 1 Νοεμβρίου, κατέγραψε σχεδόν 400
περιπτώσεις.
Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν 320 κρατήσεις
δημοσιογράφων, επειδή απλά έκαναν τη δουλειά τους. Σχεδόν ο
ένας στους τρεις δημοσιογράφους υπέστη βία, το διάστημα που
κρατείτο.
Η Οργάνωση Δημοσιογράφων Λευκορωσίας κατέγραψε βασανισμούς στη
διάρκεια της κράτησης των δημοσιογράφων και την καταστροφή ή
κατάσχεση του εξοπλισμού τους.
Πολλοί δημοσιογράφοι από
εκείνους που κρατήθηκαν, καταδικάστηκαν σε μικρές ποινές

φυλάκισης και πρόστιμα.
Τρεις δημοσιογράφοι
ελαστικές σφαίρες και τραυματίστηκαν.

δέχθηκαν

Ωστόσο, σημειώθηκαν κι άλλες σοβαρές παραβιάσεις της
ελευθερίας του λόγου στη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας
και των διαδηλώσεων:
-Διεκόπη το Διαδίκτυο τις πρώτες μέρες μετά τις εκλογές στη
Λευκορωσία και στη συνέχεια επιβλήθηκαν περιορισμοί στη
λειτουργία του δικτύου κινητής επικοινωνίας στη διάρκεια των
μαζικών διαδηλώσεων.
-Επιβλήθηκαν περιορισμοί στην πρόσβαση σε ανεξάρτητα σάιτ, που
κάλυπταν την πολιτική κατάσταση και σιωπηρά απαγορεύθηκε η
εκτύπωση και διανομή των μη-κυβερνητικών εφημερίδων.
-Το Υπουργείο Ενημέρωσης έλαβε μέτρα προκειμένου να στερήσει
τη ιδιότητα του μέσου ενημέρωσης από το TUT.by,
μεγαλύτερο ενημερωτικό πόρταλ της χώρας.

που είναι το

-Επίσημα χαρακτηρίστηκε ως εξτρεμιστικό το δημοφιλές κανάλι
Telegram NEXTA και το λογότυπο του.
-Αρνήθηκαν τη διαπίστευση ξένων ανταποκριτών, που επρόκειτο να
καλύψουν τις εκλογές, και ανακάλεσαν όλες τις προηγούμενες
διαπιστεύσεις ανταποκριτών ξένων μέσων ενημέρωσης.
-Οι μπλόγκερ διώχθηκαν ποινικά.
Η Ετήσια Συνέλευση της ΕΟΔ, η Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΟΔ και
η Οργάνωση Δημοσιογράφων Λευκορωσίας καλούν τις Ενώσεις μέλη
της Ομοσπονδίας, να στηρίξουν τους δημοσιογράφους της
Λευκορωσίας:
1.
Η Ετήσια Συνέλευση της ΕΟΔ καλεί όλες τις Ενώσεις μέλη
της Ομοσπονδίας να παρέμβουν στις κυβερνήσεις των κρατών τους,
για να καταγγείλουν με τον πιο αυστηρό τρόπο τις διώξεις των
δημοσιογράφων, την άσκηση σωματικής βίας και την περιστολή της
ελευθερίας της έκφρασης στη Λευκορωσία.

2.
Η Ετήσια Συνέλευση της ΕΟΔ καλεί όλες τις Ενώσεις μέλη
της Ομοσπονδίας να παρέμβουν στις κυβερνήσεις των κρατών τους,
για να απαιτήσουν από τις διεθνείς οργανώσεις στις οποίες
συμμετέχουν Ευρωπαϊκή Ενωση, Συμβούλιο της Ευρώπης, Οργάνωση
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ΟΥΝΕΣΚΟ και τα
Ηνωμένα Εθνη, να λάβουν συγκεκριμένα και επείγοντα μέτρα
ενάντια στις διώξεις των δημοσιογράφων και στη συνεχιζόμενη
βία και τις παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία.
3.
Η Ετήσια Συνέλευση καλεί όλες τις εθνικές οργανώσεις μέλη
της ΕΟΔ να στείλουν ανοιχτές επιστολές στην κυβέρνηση της
Λευκορωσίας ζητώντας τον τερματισμό των διώξεων των
δημοσιογράφων στη χώρα.
4.
Η Ετήσια Συνέλευση καλεί όλες τις εθνικές οργανώσεις μέλη
της ΕΟΔ, να συνεχίσουν να διαδίδουν πληροφορίες για τα
τεκταινόμενα στη Λευκορωσία, στο εσωτερικό της χώρας τους και
μεταξύ των μελών τους.
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