Neno la hali kutoka kwa Mwenyekiti wa Bodi ya
Wakurugenzi wa Shirikisho la Redio za Karibu, FRPC
kwa kusherekea Siku ya Uhuru wa Waandishi wa
Habari Duniani Jumapili hii, Mei 3, 2020

Wapendwa Wanahabari,
Wapendwa waendeshaji wa redio,
Mei tatu(3) ya kila mwaka, dunia inasherekeya Siku ya Uhuru wa Waandishi wa
Habari Duniani.
Kama munavyojua, uhuru huu unapata msingi wake wa kisheria kutoka kwa
azimio la haki za binadamu katika kifungu chake cha kumi na nane(19) ikisema
yakwamba "Kila mtu ana haki ya uhuru wa maoni na kujieleza, ambayo
inamaanisha haki ya kutokuwa na wasiwasi yoyote juu ya maoni yake na ya
kutafuta, kupokea na kupaza, bila mipaka, habari na maoni kwa njia yoyote "
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi yetu, kama nchi zingine ulimwenguni,
inahakikishia haki hii ya msingi ya kibinadamu katika katiba yake katika
kifungu chake cha makumi mbili na nne . lakini, lazma kujulisha ya kwamba ,
tokea mwaka elfu moja mia nane makumi nane na sita (1996), maandiko ya
sheria inayo weka mwenendo ya matamizi ya uhuru huo DRC inakuwa ya
zamani hata isio faa kwa wakati wa sasa.

Wapendwa Waandishi wa habari
Wapendwa waendeshaji wa redio,
Mwaka huu elfu mbili makumi na mbili , mwaka uliotangazwa kuwa mwaka
wa utekelezaji wa vitendo DRC, lakini umepooza kupitia kila ngazi ya maisha
na janga la coronavirus, tunasherehekea siku hii Mei 3 chini ya mada "Uandishi
wa habari bila woga au kutosheleza".
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Mada hii iliyochaguliwa inaambatana vyema na hali halisi inayopatikana katika
nchi yetu na ina julisha, kwa kweli, ripoti za mashirika kwa utetezi na kukuza
uhuru za waandishi wa habari, kama vile JED, UNPC na RSF juu ya hali ya
uhuru wa waandishi wa habari nchini DRC.

Kwa hivyo ni kwa hakika, kwamba muandishi wa habari leo unakabiliwa na
shinikizo nyingi, vitisho na aina zingine za shambulio kubwa juu ya uhuru wa
waandishi wa habari na, zaidi ya yote, watendaji wa kisiasa ambao wanajaribu
kupepeta au kutisha vyombo vya habari ili kuwazuia waandishi wa habari katika
kazi zao za kila siku kwa upande mmoja na kwa upande wengine, watendaji
hawa wanatafuta kutawala juu ya vyombo vya habari na waandishi wa habari
au hata kuwaweka kwa ngambo yao ili wasemee maoni yao pekeyake na
kukaa wakati wote uwe wa usaidizi na kutafuta kufufua utamaduni wa zamani
wa kujali kutoka enzi ya zamani na ya huzuni ya dikteta. Tunataja hapa ibada
ya mtu au "djalelo".
Hali hii ya kusikitisha, pamoja na ile inayopata bahati ambayo husababisha
hisia, ambayo inasababisha kutoa picha ya hali fulani zisizo kuwa za kuenea na
kuziwekea moto na kupeleka kwa kumaliza kwa habari zisiyo kweli , zinaanza
kuwa pigo la akili, machoni mwetu sote, thamani ya kazi yetu mpendwa na bora
na ile ya vyombo vya habari.
Wapendwa Waandishi wa habari
Wapendwa waendeshaji wa redio
Hivi sasa tunaishi katika jamii ambayo habari inaenda kwa haraka na kupitia
dunia nzima .
Habari hiyo, ikiwa inaonyesha idadi tu ya watu walio ambukizwa ama
kuuawawa na Covid-19, idadi ya nyumba zilizoharibiwa na
marufiko(innondations) na upepo mkali, idadi ya watu iliyokatwa shingo na
wanamgambo, mamilioni ya dola kupotoshwa, idadi ya watoto walioathiriwa na
ukosefu mzito wa chakula, treni zilizoharibika, mashimo katika barabarani,
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idadi ya wanawake waliobakwa na kadhalika, inachangia tu kuenea kwa woga,
ukosefu wa kuelekea mahali popote, uzushi na kujiuzulu .
Lakini wakati habari hii unaonyesha upande wa kujenga wa shughuli za
wanadamu, ubunifu wake na uvumbuzi wake, ni historia yengine ambayo
inaanza na lazima ianze, kwa sababu kila shida na kila ugumu utawaweka katika
shuguli wanawake, wanaume na vijana ambao wanakabili hilo na huchukua
hatua. Vitendo vyao vinaweza kutambuliwa na kisha kuongezeka kwa kiwango
kikubwa ikiwa vnayombo vya habari na waandishi wa habari wanaingilia kati
ili kuchambua na kuifanya ijulikane kwa umma.
Kwa kutambua na kupeleka mipango ya kuendeleza na ya kujenga katika
uchumi, kijamii, kiafya, mazingira na kisiasa bila shida, woga au mchezo,
waandishi wa habari na vyombo vya habari watakuza kuenea kwao na
wataweza kupaza hamu ya kutenda kwa idadi kubwa na zaidi ya yote,kutoa
kitumaini kwa umma.
Hii ndio sababu, kwenye saa hizi, Shirikisho la vituo vya redio nchini Congo,
FRPC kwa kifupi, kupitia redio za wanachama wake kupitia mitandao ya mikoa,
linataka kuwa mfumo wa vyombo vya habari nchini DRC ambao lazima
uhimize, kutoka chini kwenda juu, uandishi wa habari wa mabadiliko, uandishi
wa habari wa raia, uandishi wa habari za sayansi na suluhisho na uandishi wa
habari wa matumaini uliopewa hali ya sasa na mazingira ya kijamii, kiuchumi
na kisiasa ya nchi yetu.
Kukuza nguvu hii kutoka msingi ,itakuwa njia yetu ya kuunda tena imani kati
ya raia na vyombo vya habari, na hasa kwa kupigana na "habari usio kweli",
ambayo ni mapigano makubwa ya waandishi wa habari na vyombo vya habari
Kwa hivyo, ningependa kualika vituo vyote vya redio nchini Jamhuri ya
Kidemokrasia ya Kongo, vilivyo payikana ndani ya FRPC, kupitia mitandao
yake ya mikoa, kusherekea siku hii yetu, kupitia mijadala ya redio na cafe
presse kwa ajili ya kufikiria juu mwenendo zinaweza kutuwezesha kukabiliana
na vitisho ambavyo vina uzito kwa waandishi wa habari na uhuru wa redio zetu.
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Siku ya Uhuru wa Waandishi wa Habari Duniani 2020 ni wakati kubwa kwa
vituo vyote vya redio vya jamii na vyama nchini DRC kutoka majimbo yote
makumi mbili na sita kujulisha mwenendo izo, kuisherehekea na kujifunza
kutoka kwao, lakini pia kwa '' shughulikia maswala kama:
*usalama ya waandishi wa habari na suala la kutokujali(impunité)
*uhuru wa vyombo vya habari na waandishi wa habari
*usawa wa kijinsia katika vyombo vya habari

Kuhusiana na usalama wa waandishi wa habari, pamoja na usalama yenyi
serikali ya Kongo, katika ngazi za juu na za mijini, lazima ihakikishe na
kuwahakikishia Wakongomanis wote na hasa kwa waandishi wa habari, wao
lazima wa uimarishe kwa kufuata kwa heshima yote kanuni zetu na
mwenendo wa kitaalam ambao tunaita kanuni ya heshima na kufuata sheria
zinazohusiana na usalama na ulinzi wa waandishi wa habari wakati wa shida na
mizozo iliyoamuliwa na JED na RSF.
Kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na waandishi wa habari, ikumbukwe
kwamba uhuru, huru uwazi na wingi ni maalum na vitambulisho vya redio za
jamii yetu kama ilivyoainishwa katika hati ya FRPC.
Redio zetu ni za huru, za kuhusika na ya wingi na na zenyi kuhusika na
maswala ya jinsia.
Kwa kweli, vyombo vya habari vya huru ni vifungu, vyenyi kushikiliya utawala
na uwazi, za jukumu na za nchi ya sheria .
Vyombo vya habari vya uhuru huhimiza ushiriki katika mjadala wa umma na
kisiasa;
Vyombo vya habari vya uhuru husaidia kupambana na umaskini na ukosefu wa
usawa.
Kwa upande mwingine, sekta huru ya vyombo vya habari inatoa nguvu yake
kutoka kwa jamii inayoitumikia na inapea jamii hii hiyo nguvu ya kuwa
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mshirika kamili katika mchakato wa demokrasia. Hii ndio kesi, na lazima iwe
hivyo, kwa redio za jamii na za umoja zilizojumuishwa ndani ya FRPC.
Ni kwa kuzingatia haya kwamba FRPC inafanya ahadi kamili ya kuwa mlinzi
na sauti ya uandishi wa habari bila woga au mchezo kwa kukuza uhuru wa
waandishi wa habari, mshikamano wa demokrasia.
Kwa kuongezea, kuwa ukweli ulio hai, uhuru wa waandishi wa habari na usemi
unahitaji kwa sababu hii:
*mazingira ya kisheria na kanuni yanafaa kwa maendeleo vyombo vya habari
ya wingi na wazi;
*msaada kutoka kwa nguvu ya kisiasa na ulinzi wa nchi wa sheria
*sheria ambazo zinahakikisha upatikanaji wa habari;
*watumiaji wa habari ambao wana mafunzo zilizo faa kwa kuchambua habari
kwa uhakiki wanazopata ili kuzitumia katika maisha yao ya kila siku na kuipea
vyombo vya habarfi jukumu . .
Ni chini ya masharti haya kwamba vyombo vya habari vitacheza jukumu la
madaraka ya nne kama ilivyotetewa na Mkuu wa nchi Rais wa Jamhuri, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, siku ya uzinduzi wake.
Kwa hivyo, zaidi ya hayo, tunapendelea kutomaliza neno letu la hali, bila
kuunda maagizo yafuatayo kwa serikali kuu ya DRC na athari za moja kwa
moja kwa serikali zote za mikoa:
*Kusasishwa kwa sheria zenyi kuweka masharti za zoezi wa uhuru wa
waandishi wa habari nchini DRC, kwamba ulianzia mwaka elfu moja mia nane
makumi nane na sita ( 1996);
*Utambuzi wa kisheria wa redio za jamii na ushirika kupitia sheria hii kwa
kuzingatia utambulisho na hali maalum za redio ya jamii na ya ushirika;
*Kutangazwa kwa sheria juu ya upatikanaji wa habari;
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*ufadhili wa nchi kwa redio za jamii na vyama vya jamii kutokana na jukumu
lao, la kusindikiza serikali ya Kongo na wacongomanis wote katika juhudi za
maendeleo kutoka chini kwenda juu;
*wakati tuna subiri , kuruhusu muda au ratiba ya misaada wa kueneya za redio
za jamii na vyama vya jamii kulingana na jukumu zao wakati huu mgumu wa
COVID19
*kwa washirika wetu wa kiufundi na kifedha kwenye sekta hii kuendelea
kusindikiza na kusaidia uimarishaji wa uwezo kiufundi, kitaalam na uwezo wa
kifedha wa redio za jamii na vyama huko DRC licha ya ukuu wake;
*Kwa serikali na kwa wakahaji wote , Kusaidia uandishi wa habari wa
kujitegemea, ambao kwa kweli utafanya vyombo vya habari viwe nguvu ya
nne, ili waandishi wa habari na vyombo vya habari waweze kufanya kazi bila
woga au mchezo; Vyombo vya habari lazima ziwe huru kufanya maamuzi
ambayo yanakuza faida ya umma kwa kuhakikisha udhibiti wa utekelezaji wa
bajeti
Wapendwa Waandishi wa habari
Wapendwa waendeshaji wa redio
Vyombo vya habari vya huru na uhuru ni muhimu wakati wote, lakini ni
muhimu sana katika tukio la shida ya kiafya kama ile tunayoipata sasa. Kwa
wakati ambao wengi kati yetu wanatafuta habari mtandaoni , jukumu la
waandishi wa habari, waliopewa mafunzo ya kusaidia kutatua mtiririko wa
habari na kutoa ushauri unaohitajika, ni muhimu. Kwa sababu hakuna shida
inayoweza kutatuliwa bila habari sahihi na ya kuaminika. Katika kila ngazi,
kutoka kwa serikali hadi kwa watu binafsi, maamuzi ambayo yanaweza
kuchukuliwa ni suala la maisha ao kifo na lazima iwekwe kwa ukweli na data
ya kisayansi. Kwa hivyo ni muhimu zaidi na ya dharura kwa serikali kuu
kusaidia vyombo vya habari na waandishi wa habari kuripoti juu ya janga la
coronavirus kwa njia nzuri na salama, na kukuza kufikiria ili kukomesha
kuenea kwa uvumi. na uwongo. Shukrani zetu za dhati kwa washirika wa
kiufundi na kifedha katika sekta hiyo ambao tayari wanaunga mkono redio
nyingi za jamii katika majimbo fulani katika utengenezaji na usambazaji wa
aina mbali mbali za uandishi wa habari zinazohusiana na coronavirus.
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Internews, Unicef, RFI Planète Radio na free press inlimited , pata hupata apa
usemi wa shukrani zetu za kina.
Pamoja, wacha sote tuchukue basi ibada ya kusherehekea Siku ya Uhuru wa
Waandishi wa Habari Duniani kwa kusema wote na hasa na wasikilizaji wetu
ndio kwa uandishi wa habari bila woga au uchukizo kwenye redio zote za jamii
na ushirika DRC!
Asante
Modeste SHABANI BIN SUENI
mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa
Fédération des Radios de Proximité du Congo, FRPC

