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για τη δεοντολογία και τη βία
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Σε υλοποίηση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ,
πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ,
προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα δεοντολογίας και της βίας
εναντίον των εργαζόμενων στα αθλητικά ΜΜΕ.
Κατά τη συζήτηση αναπτύχθηκαν τα προβλήματα λεκτικής και
σωματικής βίας και οι επιθέσεις, που δέχονται οι δημοσιογράφοι
από παράγοντες ομάδων, αλλά και το φαινόμενο των αντεγκλήσεων
μεταξύ συναδέλφων.
Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και του ΠΣΑΤ αποφάσισαν:

Επισκέψεις στον Αθλητικό Εισαγγελέα, στα αθλητικά Μέσα
και στους Υφυπουργούς Τύπου και Αθλητισμού, προκειμένου
να συζητηθεί το πρόβλημα των επιθέσεων.
Προσφυγή στο ΕΣΡ για τις οπαδικές εκπομπές στα ΜΜΕ με
στοχοποίηση δημοσιογράφων, που καταλύουν κάθε έννοια
Δεοντολογίας.
Επιστολή για κοινή συνάντηση με την ΕΣΗΕΜΘ προκειμένου
να συζητηθούν τα θέματα Δεοντολογίας και η αύξηση των
επιθέσεων εναντίον των δημοσιογράφων σε αθλητικούς
χώρους από παράγοντες των ομάδων.
Συνάντηση με τους Διευθυντές των αθλητικών Μέσων, στην
οποία θα παρίστανται μέλη του Δ.Σ. του ΠΣΑΤ.
Τη συμμετοχή του ΠΣΑΤ στην ημερίδα για την Δεοντολογία
με ειδική ενότητα για την εφαρμογή του Κώδικα
Δεοντολογίας στο χώρο των αθλητικών ΜΜΕ.
Επιστολή προς την ΔΟΔ και την ΕΟΔ, ιδιαίτερα μετά την
από 6/6/18 απόφασή τους, με την οποία αναγνωρίζουν ότι η
βία που ασκείται εναντίον των δημοσιογράφων, οι οποίοι
καλύπτουν τον αθλητισμό στην Ελλάδα, διογκώνεται και για
τον λόγο αυτό θα επιδιώξουν την μεγαλύτερη ασφάλεια για
τους δημοσιογράφους, ώστε να υπάρξει καλύτερη νομική
προστασία και εκπαίδευση για την ασφάλειά τους.
Να οργανωθεί ειδικό σεμινάριο ενημέρωσης των μελών της
ΕΣΗΕΑ και του ΠΣΑΤ για τα θέματα Δεοντολογίας, με τη
συμμετοχή και βετεράνων δημοσιογράφων του αθλητικού
Τύπου.
Να επιδιώξουμε συνεργασία με εκπροσώπους των
δημοσιογραφικών Ενώσεων της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια
προβλήματα στις χώρες τους για την ανταλλαγή απόψεων
όσον αφορά στα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν για την
αντιμετώπιση του προβλήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στην Πορτογαλία η βία που ασκείται εναντίον των
δημοσιογράφων χαρακτηρίζεται ως εγκληματική ενέργεια,
γεγονός που θεωρείται σημαντική απόφαση για την ασφάλεια
των δημοσιογράφων, οι οποίοι μπορούν να ασκούν το
λειτούργημά τους, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς

παρεμβάσεις. Γεγονός που είναι καθοριστικής σημασίας σε
κάθε δημοκρατική κοινωνία.
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