Basın Özgürlüğü önündeki Engeller:
Dünya ve Kıbrıs’taki Durum
6 Şubat 2017 - Dayanışma Evi, Lefkoşa
Medyanın dünyanın her yerindeki demokratik süreçlerde oynadığı önemli rol, küresel olaylarda her gün tekrar tekrar öne
çıkıyor. Tek bir örnek vermek gerekirse, coğrafi olarak Kıbrıs’a en yakın ülke olan Türkiye’de medyanın durumu, ülkenin
iç tartışmalarına ve uluslararası profiline hükmediyor. Aynı zamanda, sosyal medya trollerinin son zamanlarda demokratik
karar-verme süreçlerinde oynadığı önemli rol, medyadaki en iyi uygulamalar ve medya özgürlüğü gibi konuları öne
çıkarıyor. Gerçekten de “alternatif” medya kaynaklarının yükselişi ile, güvenilir ve gerçeğe dayalı haber kaynaklarının,
halkın önemli olayları tasavvurundaki rolü sarsılmıştır. Peki o zaman, medyada hem demokratik hesap verebilirlik ve etik
kurallara uyum, hem de basın özgürlüğü nasıl sağlanabilir?
Bu konferans, giderek daha da kutuplaşan bir dünyada, değişen medyayı, ve bunun demokratik süreçlerle olan ilişkisini
inceleyecek. Medya özgürlüğü kısıtlamalarının yapısal ve siyasi zemini, ve haberi doğrulama kuralı ile etik normlara
uymayan bloglar ve paylaşımlar çağında, etik davranış ve hesap verebilirliğin nasıl teşvik edileceği konferansın odağı
olacak. Cevap aranacak kilit sorular arasında şunlar var: Gerçeğe dayalı gazeteciliğe olan güven neden azalıyor? Ne gibi
faktörler ve güçler devrede? Bu nasıl aşılabilir? Kamuoyunu etkileyen güçler tarafından kontrol edilebileceği ortaya çıkan
medyaya nasıl güven tesis edebiliriz?
Bu bir-günlük konferans bu soruları, özellikle de Kıbrıs’taki gibi çatışmalı durumlarda demokratik karar-alma bağlamında
inceleyecek. İlk panelde bir araya gelecek uzmanlar, tüm dünyada basın özgürlüğü önündeki mevcut yapısal ve siyasi
engellerin ve demokratik karar-alma süreçlerinde medyanın sorumluluğunun öneminin genel bir değerlendirmesini
yapacaklar. İkinci panelde ise, bu değerlendirmeler ışığında, medya özgürlüğü önündeki engellerin çoğunlukla yapısal
olduğu ve çoğu gazetecinin etik kurallar da dahil resmi bir gazetecilik eğitimi almadığı Kıbrıs’taki medyanın durumuna
bakılacak. Kıbrıs’taki liderlerin adayı yeniden birleştirmek için müzakereler yürüttüğü günümüzde böylesi bir tartışma
daha da büyük bir önem kazanıyor.
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