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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει τη στοχευμένη
προσπάθεια διάλυσης της μοναδικής ανεξάρτητης επαγγελματικής
οργάνωσης BAJ που υπερασπίζεται τη δεοντολογική, ελεύθερη και
ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη Λευκορωσία.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ενώνει τη φωνή του με τη Διεθνή και την
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων με 600.000 μέλη από 146
χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το πλήρες κείμενο της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων έχει ως εξής:
«21 Ιουλίου 2021
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Λευκορωσίας προχώρησε σε μια άνευ
προηγουμένου επίθεση κατά της ανεξάρτητης οργάνωσης των
δημοσιογράφων της Λευκορωσίας BAJ, καταθέτοντας στο Ανώτατο
Δικαστήριο της χώρας αγωγή για την εκκαθάριση της
δημοσιογραφικής οργάνωσης.
Η ΒΑJ κατηγορείται για παραβίαση των νόμων που διέπουν τις
οργανώσεις. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκφράζει υπόνοιες για τις
συμβάσεις ενοικίασης των υποκαταστημάτων της BAJ στην
περιφέρεια. Στην περίπτωση που δεν απαντηθεί το αίτημα του
Υπουργείου εντός τριών ημερών, ενδέχεται το Ανώτατο Δικαστήριο
να αποφασίσει τη διάλυση της BAJ.
Στην πραγματικότητα, είναι αδύνατον η BAJ να προσκομίσει τα
έγγραφα που ζητεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς οι

εγκαταστάσεις της οργάνωσης σφραγίστηκαν στις 14 Ιουλίου από
το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο Mogens Blicher Bjerregard, Πρόεδρος της ΕΟΔ δήλωσε:
«Πρόκειται για ενέδρα. Στην πραγματικότητα η παγίδα κλείνει
γύρω από την οργάνωση BAJ. Tο Υπουργείο απαιτεί να
προσκομισθούν έγγραφα, όταν η οργάνωση ΒAJ δεν έχει πρόσβαση
στα γραφεία της. Το καθεστώς Λουκασένκο οργάνωσε μια παράνομη
κατάσταση για να υπάρξουν τα ανάλογα προσχήματα, που θα
οδηγήσουν στην εκκαθάριση της οργάνωσης. Καλούμε τη διεθνή
κοινότητα να αντιδράσει».
Ο Ricardo Gutierrez, Γενικός Γραμματέας της ΕΟΔ προσέθεσε:
«Καλούμε όλους τους δημοσιογράφους στην Ευρώπη
και τις
Ενώσεις μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, να
καταγγείλουν στις κυβερνήσεις τους αυτή την άνευ προηγουμένου
επίθεση. Επιπλέον, η ΕΟΔ απευθύνεται στις διεθνείς οργανώσεις,
την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Οργάνωση
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, να αντιδράσουν
σθεναρά. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε παρατηρητές, όταν
διαλύεται η μοναδική επαγγελματική οργάνωση που υπερασπίζεται
τη δεοντολογική, ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη
Λευκορωσία».
Η ΒΑJ είναι η μοναδική ανεξάρτητη και αντιπροσωπευτική
δημοσιογραφική οργάνωση στη χώρα, έχει 1.200 μέλη και είναι
πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, η οποία
καλεί τις Ενώσεις μέλη της να κινητοποιηθούν και να
ενημερώσουν τις κυβερνήσεις των χωρών τους.»
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