KVIETIMAS

Gerbiamieji,
Rugsėjo 26 dieną „Transparency International“ Lietuvos skyrius kviečia dalyvauti
diskusijoje „Žurnalistų pusryčiai nr. 20. Kaip žurnalistų profsąjungos prisideda
prisideda prie žurnalistų darbo sąlygų gerinimo ir etiškos žurnalistikos kūrimo?“
Šį kartą diskusijos svečias – buvęs Tarptautinės žurnalistų federacijos generalinis
sekretorius Aidanas White„as. Porą dešimtmečių didžiausiai pasaulyje žurnalistų
organizacijai vadovavęs Aidanas White„as yra plačiai žinomas kaip žurnalistikos etikos
bei darbo judėjimų ekspertas, žodžio laisvės gynėjas.
Susitikime bus diskutuojama apie žurnalistų profsąjungų vaidmenį kuriant etišką
žurnalistiką. Ko žurnalistai galėtų pasimokyti iš „News of the World“ pokalbių
klausymosi skandalo ir kaip po tokių įvykių siekti visuomenės pasitikėjimo žurnalistika?
Kokių solidarumo standartų turėtų laikytis profesinės sąjungos, tam, kad pagerintų
žurnalistų darbo sąlygas ir kaip tarptautinės žurnalistų organizacijos gali padėti įvairiose
šalyse dirbantiems žurnalistams?
Diskusijoje taip pat dalyvaus Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius
Radzevičius.
Į renginį
kviečiame registruotis iki rugsėjo 23 dienos elektroniniu paštu
rugile@transparency.lt.
Renginio vieta – TILS konferencijų salė (Didžioji 5-405), Vilnius.
Renginys vyks rugsėjo 26 d. nuo 18 iki 19.30 val. Renginys nemokamas, vyks anglų kalba.
Smulkesnės informacijos teirautis: 8 (5) 212 69 51, rugile@transparency.lt.
***
Apie Aidaną White‘ą.
Aidanas White„as - žurnalistas ir žiniasklaidos specialistas, buvęs Tarptautinės žurnalistų
federacijos generalinis sekretorius (šias pareigas A.White„as ėjo 24 metus – nuo 1987

metų iki 2011 metų balandžio). Prieš tapdamas Tarptautinės žurnalistų federacijos
vadovu, jis dirbo dienraštyje The Guardian bei kituose Didžiosios Britanijos leidiniuose.
2005 metais A.White„as įkūrė Tarptautinį naujienų saugumo institutą (angl. International
News Safety Institute) – koaliciją, organizuojančią mokymus bei teikiančią pagalbą
tūkstančiams žurnalistų Irake, Afganistane, Filipinuose ir kitose rizikos zonose. Instituto
grupei priklauso tokios naujienų agetūros kaip Reuters, BBC, CNN, Associated Press ir
kt.
2010 metais A.White„as pirmininkavo Pasaulinių profesinių sąjungų tarybai (angl.
Council of Global Unions) – pasaulio darbo judėjimus jungiančiai „skėtinei“
organizacijai; ne kartą buvo Jungtinių Tautų, UNESCO, UNICEF, Pasaulinės sveikatos
organizacijos, Europos Komisijos, Europos Tarybos organizuotų tarptautinių
konferencijų pirmininkas, moderatorius ir pranešėjas
2006 metais jis parašė pasaulinio darbo judėjimo istoriją „Kuriant kitokį pasaulį“ (angl.
Making a World of Difference), o 2008 metais išleista A.White„o knyga “Pasakyti tau
tiesą” (angl. To Tell You The Truth) prisidėjo prie Etiškos žurnalistikos iniciatyvos,
skirtos žiniasklaidos standartų kėlimui (www.ethicaljournalisminititiative.org), pradžios.
Kampanija buvo sėkmingai pradėta Vidurio Rytuose ir arabų pasaulyje (2008), Azijoje
(2009) ir Afrikoje (2010).
1993 metais A.White‟ui buvo įteiktas Lietuvos valstybės apdovanojimas- Sausio 13-osios
atminimo medalis.

