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«Η δημοσιογραφία στη σκιά των τρομοκρατικών νόμων» -  
Διάσκεψη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (Δ.Ο.Δ.) και της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (Ε.Ο.Δ.) στις Βρυξέλλες με θέμα την αποκατάσταση του ρόλου 
των δημοσιογράφων στη συζήτηση για την τρομοκρατία. 

 
Οι δημοσιογράφοι χρειάζεται να διεκδικήσουν πάλι το ρόλο τους στη συζήτηση για την 
τρομοκρατία και να αρνηθούν να παραμείνουν στο περιθώριο με πρόσχημα την εθνική 
ασφάλεια, πρόσχημα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για να συγκαλύψει την κυβερνητική 
πολιτική των ερευνών για την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στις Η.Π.Α. Το αίτημα ετέθη στη 
διάσκεψη με θέμα «10 χρόνια μετά την 9/11 - Η δημοσιογραφία στη σκιά των 
τρομοκρατικών νόμων» που οργανώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων 
(Δ.Ο.Δ.) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (Ε.Ο.Δ.) στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 
2011 στις Βρυξέλλες, στην οποία η ΕΣΠΗΤ εκπροσωπήθηκε από τον γενικό γραμματέα, Σπύρο 
Κρίκο, και αποτυπώθηκε στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε. 
 
Εξέχοντες δημοσιογράφοι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν στην 
διάσκεψη ότι η νομοθεσία που θεσπίστηκε μετά τις επιθέσεις, ως μέρος του πολέμου κατά της 
τρομοκρατίας, είχε ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στη δημοσιογραφία πολλών χωρών, 
επιτρέποντας στις κυβερνήσεις να αποφύγουν τη δημόσια εξονυχιστική έρευνα. 
«Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ως δημοκρατικού επιτηρητή, θρυμματίστηκε ακόμη 
και σε προηγμένες δημοκρατίες» είπε στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του ο πρόεδρος της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Jim Boumelha, τονίζοντας ότι «οι περιορισμοί της 
ελευθερίας του Τύπου εισήχθησαν κάτω από το μανδύα της εθνικής ασφάλειας». 
Στη διάσκεψη αναφέρθηκε ότι οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι ενίσχυσαν την κυβερνητική 
νομοθεσία που επιβάλλει σε αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγχουν τους δημοσιογράφους, κάποιοι 
από τους οποίους υποχρεώθηκαν να αποκαλύψουν τις πηγές τους, να παρουσιάσουν τα αρχεία 
τους και να αντιμετωπίσουν κατηγορίες επειδή δημοσιοποίησαν πληροφορίες τις οποίες οι 
αρχές επικαλέστηκαν πως ήταν επιζήμιες για την εθνική ασφάλεια.  
Αυτό το νέο περιβάλλον που διαμορφώθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης περιόρισε την 
ικανότητα των δημοσιογράφων να ενεργούν με ανεξαρτησία σε θέματα σχετιζόμενα με την 
τρομοκρατία. 
«Υπήρξε απροθυμία να αναφερθούμε στην κυβερνητική πολιτική από φόβο μήπως βρεθούμε 
αντιμέτωποι», δήλωσε ο Arne König, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, 
ενώ ο John Nichols, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, ανέφερε πως «η 
δημοσιογραφία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παρουσίασε μείωση στη ροή των 
πληροφοριών, η οποία συμπληρώθηκε από πολιτικά σχόλια από ειδικούς οι οποίοι 
εξυπηρετούσαν πολιτικά συμφέροντα». 
Οι ειδικοί στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πιέζουν τις κυβερνήσεις να πολεμήσουν μεν 
κατά της τρομοκρατίας, αλλά να παραμείνουν πιστές στις βασικές αρχές σεβασμού για την 
εφαρμογή του νόμου και στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. 
«Η γλώσσα του πολέμου κατά της τρομοκρατίας διευκόλυνε τις κυβερνήσεις να εισάγουν μέτρα 
τα οποία καταστέλλουν την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων» δήλωσε η Mary Robinson, τέως πρόεδρος της Ιρλανδίας και τέως ανώτατη 
επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, συμπληρώνοντας ότι «η 
αντιτρομοκρατική νομοθεσία μετά την 11η Σεπτεμβρίου υπονόμευσε την δημοσιογραφική 
ακεραιότητα και αποθάρρυνε την κριτική γνώμη». 
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Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας αύξησε ακόμη το ρίσκο στους δημοσιογράφους, οι οποίοι 
έρχονται αντιμέτωποι με συλλήψεις και απαγωγές ενώ καλύπτουν τις διαμάχες στο Αφγανιστάν 
και στο Ιράκ. Ο Hervé Ghesquière, Γάλλος ανταποκριτής του καναλιού France 3, ο οποίος είχε 
πιαστεί όμηρος στο Αφγανιστάν, δήλωσε πως η δουλειά των δημοσιογράφων, οι οποίοι 
καλύπτουν τους πολέμους που διεξάγονται κατά της τρομοκρατίας, έχει γίνει πολύ δύσκολη, 
ενώ η Dunja Mijatovi, στέλεχος του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΟΑΣΕ) αρμόδια για την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πρόσθεσε πως 
«δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία του Τύπου αν δεν υπάρχει ασφαλές περιβάλλον».  
 

 
Διακήρυξη που υιοθετήθηκε από την Δ.Ο.Δ. και την Ε.Ο.Δ. στην διάσκεψη με θέμα 

«Η δημοσιογραφία στη σκιά των νόμων για την τρομοκρατία» 
 
Η διεθνής διάσκεψη, η οποία οργανώθηκε από την Διεθνή και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, με θέμα «Η δημοσιογραφία στη σκιά των αντιτρομοκρατικών 
νόμων», κατέληξε σήμερα στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση της 
αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας η οποία υπονομεύει την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων. 
Ακολουθεί η Διακήρυξη, η οποία έγινε αποδεκτή ύστερα από δύο ημέρες έντονων συζητήσεων 
για την αντιτρομοκρατική νομοθεσία στην δημοσιογραφία, που ακολούθησε την επίθεση της 
11ης Σεπτεμβρίου στην Αμερική. 
 
«Εμείς, οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη των Δ.Ο.Δ. και Ε.Ο.Δ. με θέμα ‘10 χρόνια μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου - Δημοσιογραφία στη σκιά των νόμων για την τρομοκρατία’, η οποία έλαβε χώρα 
στις Βρυξέλες στις 10-11 Σεπτεμβρίου, 
 
Σημειώνοντας ότι από την 11η Σεπτεμβρίου, που οι τρομοκράτες επιτέθηκαν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, η απάντηση των κυβερνήσεων υπό την απειλή της τρομοκρατίας ήταν μαζικώς 
δυσανάλογη, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 
 

- Τα θεμελιώδη δικαιώματα παραβιάζονται και υπονομεύονται καθημερινά, 
- Έχουν εισαχθεί μέτρα μαζικής επιτήρησης τα οποία στοχεύουν σε δημοσιογράφους και 

οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
- Νόμοι και ρυθμίσεις που υπονομεύουν σχεδόν τα μισά από τα ελάχιστα μέτρα τα οποία 

θεσπίστηκαν το 1948 στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν 
ψηφιστεί από τις κυβερνήσεις, συχνά με απουσία διερεύνησης και διαλόγου, και 

- Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ανεξάρτητη δημοσιογραφία δοκιμάζονται σε μια 
«διάχυτη ατμόσφαιρα παράνοιας» η οποία οδηγεί σε επικίνδυνα επίπεδα 
αυτολογοκρισίας, 

 
- Αναγνωρίζοντας ότι αυτοί οι νόμοι, όταν υιοθετούνται στις δημοκρατικές πολιτείες, 

χρησιμοποιούνται από καθεστώτα για να ενδυναμώσουν τα καταπιεστικά τους 
συστήματα και στις περισσότερες περιπτώσεις εξυπηρετούν στον περιορισμό της 
διαφωνίας μέσα και έξω από τα Μέσα και στο να περικοπεί ο ελεύθερος λόγος, 

- Πιστεύοντας πως όλες οι μορφές αδιάκριτης βίας και τρόμου είναι απαράδεκτες και 
απειλούν την δημοσιογραφία και την ελευθερία του Τύπου, 

- Ανησυχώντας ότι η πλειοψηφία των αντιτρομοκρατικών μέτρων που υιοθετήθηκαν εδώ 
και περισσότερα από 10 χρόνια, βοήθησαν στο να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία με νέες, 
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υψηλής τεχνολογίας, «τεχνικές επιτήρησης δεδομένων» οι οποίες χρησιμοποιούνται 
στην καθοδήγηση των δημοσιογραφικών δραστηριοτήτων, με συστήματα υποκλοπών 
να ενεργοποιούνται στις αίθουσες των ειδήσεων καθώς και με τηλέφωνα και 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές να παρακολουθούνται και κινήσεις να καταγράφονται, 

- Απορρίπτοντας το μήνυμα ότι θεμελιώδη δικαιώματα μπορούν να θυσιαστούν για να 
καταπολεμηθεί η τρομοκρατία και επιπλέον ανησυχώντας ότι το ενδιαφέρον για την 
«εθνική ασφάλεια» συνεχίζει να δίνει την ευχέρεια στις κυβερνήσεις στο να 
αποκρύπτουν πληροφορίες ή να αγνοούν τις συνταγματικές και νόμιμες διαδικασίες οι 
οποίες θα έπρεπε να παρέχονται στους πολίτες, στους δημοσιογράφους καθώς και 
στους «φορείς πληροφόρησης», 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΤΕΙ 
 

1. Ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να θυσιάσουν τις πολιτικές ελευθερίες με πρόφαση την 
ασφάλεια 

2. Ότι όλοι οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι και οι νόμοι εθνικής ασφάλειας, ανάμεσα στους 
οποίους βρίσκονται και όσοι ψηφίστηκαν βιαστικά αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, 
θα πρέπει να επανεξεταστούν με σκοπό να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τα διεθνή 
ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία των μορφών έκφρασης και να αποτραπεί η 
εσφαλμένη χρήση των αντιτρομοκρατικών νόμων απέναντι στους δημοσιογράφους 

3. Ότι οι πολιτικές της υποχρεωτικής παρακράτησης δεδομένων πρέπει να ανακληθούν και 
ότι πρέπει να καθιερωθούν έλεγχοι στη χρήση των δυνάμεων επιτήρησης και των νέων 
τεχνολογιών ασφάλειας, καθώς και εύρωστοι νέοι μηχανισμοί για την προστασία της 
ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. 

4. Ότι οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες πρέπει να διατηρήσουν εκδοτική ανεξαρτησία και 
να πολεμήσουν την αυτολογοκρισία, και ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χρειάζεται 
τώρα, περισσότερα από ποτέ, να είναι ενεργά στη διερεύνηση των κυβερνητικών 
πράξεων 

5. Ότι ο βασικός ρόλος της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας στο να ερευνά και να εκθέτει την 
επιρροή των αλλαγών στην εθνική και παγκόσμια ασφάλεια στην κοινωνία είναι καίριος 
για το μέλλον μιας δημοκρατικής κοινωνίας 

6. Ότι η ανεξάρτητη οργάνωση των δημοσιογράφων σε ενώσεις και σε σωματεία είναι μια 
βασική εγγύηση για την ελευθερία του Τύπου, για την αυτοδιαχείριση και την εκδοτική 
ανεξαρτησία 

7. Ότι όλες οι μορφές βίας ενάντια στα Μέσα, με στόχο τους εργαζομένους, είναι τελείως 
απαράδεκτες 

8. Ότι όλες οι απαγορεύσεις στην ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων, η πίεση για 
να αποκαλύπτουν τις πηγές πληροφοριών τους καθώς και ο χειρισμός των Μέσων από 
πολιτικούς αρχηγούς σε θέματα ασφάλειας, είναι απαράδεκτες 

9. Ότι η Δ.Ο.Δ. και η Ε.Ο.Δ. πρέπει 
 

α) Να ενδυναμώσουν την εκστρατεία ανάμεσα σε όλες τις δημοσιογραφικές ενώσεις για να 
αφυπνίσουν τη συνείδηση για τις πολιτικές σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια καθώς και 
την επιρροή τους στο δικαίωμα στην δημοσιοποίηση  
β) Να επαναλάβουν την πολιτική της Δ.Ο.Δ. όσον αφορά στην σημασία του πλουραλισμού, της 
διαφοροποίησης, της ελευθερίας του Τύπου και της ανοιχτής διακυβέρνησης σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο και στην ανάγκη για μια δημοσιογραφία χωρίς παρεμβάσεις (λογοκρισία), 
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όπως αποφασίστηκε στην διεθνή διάσκεψη στο Μπιλμπάο το 1997 και όπως επαναλήφθηκε το 
2005 
γ) Να καθιερώσουν έναν ευρύτερο συνασπισμό με άλλα σωματεία, υπερασπιστές ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εργαζομένους, όποτε αυτό χρειάζεται, άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς 
καθώς και με άλλες σχετικές πολιτικοκοινωνικές ομάδες ενάντια σε μελλοντικές επιθέσεις στις 
πολιτικές ελευθερίες και στα δημοκρατικά δικαιώματα 
δ) Να συνηγορήσουν στην εισαγωγή της ελευθερίας στην νομοθεσία περί ενημέρωσης, η οποία 
θα εγγυάται στους πολίτες το δικαίωμα πρόσβασης στην δημόσια πληροφόρηση και θα 
περιορίσει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων περί απορρήτου καθώς και να συνηγορήσει 
επίσης στην διαγραφή όλων των νόμων που ποινικοποιούν τη δημοσιογραφία ή που 
περιορίζουν την ασφάλεια των δημοσιογραφικών πηγών 
ε) Να προωθούν συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ανάγκη της επαγγελματικής 
επαγρύπνησης, της ηθικής συμπεριφοράς και της βελτίωσης της δημοσιογραφικής 
δυνατότητας για εργασία και έρευνα χωρίς αδικαιολόγητη πίεση από οποιαδήποτε πηγή καθώς 
και την ανάγκη για μια δημοσιογραφία χωρίς παρεμβάσεις (λογοκρισία). 
 
Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2011 
 
 


