Kurdisztánban vagy mindenhol kell médiatörvény ?
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Az iraki Kurdisztánban 15 éve az újságírás olyan mértékű szabadságot kapott, ami csak a
nyugati kormányoknál fordul elő. Még azt is lehet mondani, hogy akkora a szabadság, ami még
a volt szocialista államokban sem volt észlelhető.

Természetesen ez nagyon jó lépés, és a demokrácia rendszerének fő pillére. Ezért gyakran az
iraki Kurdisztán szomszédos kormányai, mint egy ellenséges államként veszik a mini államot,
és ez visszavezethető arra, hogy a saját országaikban szabadon írni, szabadon kritizálni
politikusokat és a kormányt több mint tilos. Például: nézzük meg Iránt, Szíriát, Egyiptomot
esetleg Szaúd-Arábiát, ezekben az országokban a szabad média miatt már több ember
börtönbe került. A teljes szabadsággal egyes újságírók visszaélnek, a lehetőségeikkel, a
politikai gondolataikat élesítve durva és nem etikus stílusban teszik közzé mondanivalójukat.
Ezért szükség lenne a regionális kurd államban is egy standard médiatörvényt alkotni, mint a
többi civilizált országokban. Természetesen ezt betartani bárhol a világon paradoxon. Ugyanis
bármely országban kormányváltás után valamennyi média képviselőit is magukkal váltják a
pártok, magyarán hiába van médiatörvény együtt működés nem lesz. Az iraki Kurdisztánban
jelenleg több száz napi, heti, havi, és időszakos kiadványok jelennek meg, több mint 11
műholdas tévé csatorna működik, több mint 30-40 belföldi tévé csatorna létezik. Jelenleg a
Kurdisztáni Újságíró Szövetség és a szakemberek együtt megpróbálnak egy új médiatörvényt
benyújtani a Kurdisztáni Parlamentbe, ugyanis tavaly már parlament elé került egy press
törvény, de a közönség éles kritikái miatt visszautasították. Kurdisztánban most már annyira
szabadon írnak, akár a napi lapokban, akár a webside-okon és közvetítenek bizonyos tévé
csatornákon, hogy a privát és legintimebb nem utolsó sorban a politikusok közti korrupciót
percről-percre nyilvánosságra hozzák. A cenzúrázatlan írásokat gyakran az olvasók már nem
hiszik el, hogy valójában igazat írnak, vagy megint valami pletykát. Minden esetben a szabad
írás és vélemény szent és sérthetetlen és a valóságról publikálni a jobban hihetővé válás
érdekében az adott médiában.
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