Μνημόνιο συναντίληψης εκπροσώπων κυπριακών δημοσιογραφικών οργανώσεων
Μετά τη συνάντηση που έλαβε χώρα στις 25 Απριλίου 2017 στη Λευκωσία, οι υπογράφοντες
εκπρόσωποι των κυπριακών δημοσιογραφικών οργανώσεων υιοθέτησαν τα ακόλουθα:
Υπόμνημα:
1. Εμείς, οι δημοσιογράφοι της Κύπρου, συμφωνούμε για αμοιβαία συνεργασία και
αλληλεγγύη, όσον αφορά σε ζητήματα ασφάλειας των δημοσιογράφων, πρόσβασης σε
πληροφορίες και τήρησης επαγγελματικών προτύπων. Διατηρούμε στενές επαφές με διεθνείς
επαγγελματικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
2. Επαναλαμβάνουμε ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων θα παραμείνει κορυφαία
προτεραιότητά μας. Θεωρούμε απαράδεκτες κάθε πράξεις βίας εναντίον δημοσιογράφων για
το έργο τους, ανεξάρτητα από την πολιτική θέση των μέσων που εκπροσωπούν.
3. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τα επαγγελματικά πρότυπα, τις υψηλές αξίες και την
παραδοσιακή αποστολή του λειτουργήματος, αυξάνοντας τις πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης και κοινά σχέδια μέσων ενημέρωσης. Ως εκ τούτου, στοχεύουμε σε έναν
κοινό επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας που θα υιοθετηθεί και θα εφαρμοστεί τόσο από
την ελληνοκυπριακή όσο και από την τουρκοκυπριακή δημοσιογραφική κοινότητα. Θα
καταβάλουμε επίσης προσπάθειες για να χτιστεί σεβασμός μεταξύ των μέσων μαζικής
ενημέρωσης και των δημοσιογράφων για αξιόπιστες μορφές αυτορρύθμισης και θα
ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ αυτορρυθμιστικών σωμάτων από τις δύο κοινότητες
και μεταξύ αυτορρυθμιστικών σωμάτων και δημοσιογραφικών οργανώσεων .
4. Καλούμε τις Αρχές των δύο κοινοτήτων σε δέσμευση σεβασμού για την ελευθερία και την
ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να μην ασκούν οποιαδήποτε πίεση σε αυτά
ή στους δημοσιογράφους. Καλούμε, επίσης, όλους τους επαγγελματίες των μέσων
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των εκδοτών, των ιδιοκτητών και των επαγγελματιών
σε όλα τα επίπεδα, να συνεργαστούν υπέρ της δεοντολογίας, της ορθής διακυβέρνησης και
της αυτορρύθμισης στο έργο τους.
5. Οι δημοσιογράφοι παίζουν σημαντικό ρόλο στις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανένωσης
της Κύπρου μέσα από μια λύση . Επομένως, θα προσπαθήσουμε να μην καταφύγουμε σε
αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε εχθρότητα, βία ή
διακρίσεις.
6. Καλούμε για ευρείες δυνατότητες μετακίνησης και για πιο συχνή κάλυψη από τους
δημοσιογράφους της νότιας Κύπρου πάνω σε θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος της βόρειας
Κύπρου και αντιστρόφως.

7. Καλούμε τις Αρχές να επενδύσουν στην παιδεία για τα ΜΜΕ, ώστε οι πολίτες να έχουν τη
δυνατότητα να έχουν επιλογές σωστής ενημέρωσης. Επίσης, συνιστάμε την περαιτέρω
εξέλιξη της δημοσιογραφικής εκπαίδευσης.
8. Υποστηρίζουμε την άποψη ότι τα ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται από τους πολίτες πρέπει
να ενεργούν ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία ΜΜΕ, της οποίας ο σκοπός είναι να υπηρετεί
το κοινό, ενημερώνοντάς το σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα του επαγγέλματος και με
πλουραλιστικό τρόπο.
9. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στοχεύουμε στην από κοινού σύνταξη και έκδοση
σχετικής Δήλωσης στους αμέσως επόμενους μήνες.
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