Προκλήσεις για την Ελευθερία του Τύπου:
Η κατάσταση διεθνώς και στην Κύπρο
6 Φεβρουαρίου 2017 - Σπίτι της Συνεργασίας, Λευκωσίας
Ο ρόλος που διαδραματίζουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε σχέση με τις δημοκρατικές διαδικασίες παγκοσμίως είναι
εμφανής μέσα από διάφορες περιστάσεις επί καθημερινής βάσεως. Παραδείγματος χάριν στην Τουρκία, η οποία
γεωγραφικά βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο, η κατάσταση όσον αφορά τα ΜΜΕ κυριαρχεί στην εσωτερική της ατζέντα
και επηρεάζει το προφίλ της χώρας διεθνώς. Εν τω μεταξύ ο σημαντικός ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά τη
διάρκεια πρόσφατων δημοκρατικών διαδικασιών φέρνει στο προσκήνιο ολοένα και περισσότερο θέματα όπως η
εφαρμογή καλών πρακτικών για τα ΜΜΕ αλλά και η ελευθερία της έκφρασης. Στην πραγματικότητα η άνοδος των
‘’εναλλακτικών’’ ΜΜΕ και πηγών πληροφόρησης φαίνεται πως έχει κλονίσει τη θέση των αξιόπιστων ειδησεογραφικών
πηγών στα μάτια της κοινής γνώμης. Πως άραγε μπορεί να συνδυαστεί η ανάγκη από τη μια για δημοκρατική λογοδοσία
και δεοντολογική κάλυψη γεγονότων και από την άλλη η ανάγκη για ελευθερία του Τύπου;
Σε αυτό το πλαίσιο το συνέδριο μας θα επιχειρήσει να εξετάσει το υπό διαμόρφωση τοπίο όσον αφορά τα ΜΜΕ καθώς και
τη συσχέτιση του με τις δημοκρατικές διαδικασίες παγκόσμια. Ειδική έμφαση θα δοθεί σε δομικές και πολιτικές πτυχές
που επηρεάζουν την ελευθερία του Τύπου ενώ θα αναδειχθούν τρόποι για τήρηση δεοντολογικών συμπεριφορών και
πρακτικών λογοδοσίας στην εποχή των blogs κατά την οποία προκύπτουν αναρτήσεις που δεν συνάδουν με τη
δημοσιογραφική δεοντολογία και τη διασταύρωση των γεγονότων. Μερικά από τα βασικά ερωτήματα που θα επιχειρηθεί
να απαντηθούν είναι τα εξής: Για ποιους λόγους μειώνεται η εμπιστοσύνη προς την ‘παραδοσιακή’ δημοσιογραφία; Πως
μπορεί αυτό το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί; Ποιοι παράγοντες και ποιες τάσεις επηρεάζουν; Πως μπορεί να διατηρηθεί
η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης προς τα ΜΜΕ;
Το συνέδριο αυτό θα θέσει το όλο ζήτημα και σε συνάρτηση με τις περιοχές όπου επικρατούν διενέξεις ή συγκρούσεις,
όπως και η Κύπρος. Στο πρώτο μέρος ειδικοί επί του θέματος θα αξιολογήσουν αφενός τα σημερινά διαρθρωτικά και
πολιτικά δεδομένα που επηρεάζουν την ελευθερία του Τύπου διεθνώς, και αφετέρου τον σημαίνον ρόλο των ΜΜΕ ως
προς τις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Στο δεύτερο μέρος η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην περίπτωση
της Κύπρου ερευνώντας απαντήσεις σε ερωτήματα όπως το κατά πόσο τα όποια εμπόδια ως προς την ελευθερία του Τύπου
οφείλονται σε δομικά προβλήματα ή σε μη ολοκληρωμένη κατάρτιση των λειτουργών του. Μια τέτοια συζήτηση αποκτά
ιδιαίτερη σημασία δεδομένης και της προσπάθειας των ηγετών των δυο κοινοτήτων για επανένωση του νησιού.
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10:15 – 11:30
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Διάλειμμα

11:45 – 13:00
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