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ASIAN KÄSITTELY

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työvaliokunta antoi 
kokouksessaan 5. huhtikuuta 2009 poliittisten asioiden valiokunnalle työjärjestyksen 
2 artiklan 8 kohdan mukaisesti luvan laatia mietintö vapaista ja riippumattomista 
tiedotusvälineistä.

Poliittisten asioiden valiokunta nimitti kokouksessaan 28. marraskuuta 2009 
esittelijöiksi Jean Rodolphe Joazilen (Haiti) ja Rainer Wielandin.

Poliittisten asioiden valiokunta käsitteli mietintöluonnosta kokouksessaan 
27. tammikuuta ja 27. maaliskuuta 2010.

Kokouksessaan … valiokunta hyväksyi oheisen luonnoksen 
päätöslauselmaesitykseksi (…).

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: ................

Päätöslauselma jätettiin hyväksyttäväksi…
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vapaista ja riippumattomista tiedotusvälineistä

AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous, joka

– kokoontuu Teneriffalla, Espanjassa 29. maaliskuuta–1. huhtikuuta 2010,

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 17 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti 
sen 19 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 11 artiklan,

– ottaa huomioon Cotonoun kumppanuussopimuksen ja erityisesti sen 9 artiklan 
2 kohdan,

– ottaa huomioon 3. toukokuuta 1991 annetun Windhoekin julistuksen Afrikan 
riippumattoman ja moniarvoisen lehdistön edistämisestä,

– ottaa huomioon riippumattoman journalismin periaatteet sellaisina kuin niitä 
noudattavat journalistit maailmanlaajuisesti, Kansainvälinen journalistiliitto ja sen 
afrikkalainen aluejärjestö Afrikan journalistiliitto,

– ottaa huomioon Maailman sanomalehtiliiton (WAN) sääntöjen 1 artiklan,

– ottaa huomioon Afrikan journalistiliiton vuotuisen raportin lehdistönvapaudesta 
vuodelta 2009,

– ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti antoi vuoden 2005 Saharov-palkinnon 
Toimittajat ilman rajoja -järjestölle,

– ottaa huomioon Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuosikertomukset ja erityisesti 
vuosikertomuksen 2009,

– ottaa huomioon Freedom House -järjestön raportit ja eritoten lehdistönvapautta 
koskevan raportin vuodelta 2009 ("Freedom of the Press 2009") ja internetin 
vapautta koskevan raportin "Freedom on the Net",

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin vuonna 2006 antaman päätöslauselman 
tiedotusvälineistä ja kehityksestä (2006/2080(INI), esittelijä: Manolis 
Mavrommatis),
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin vuonna 2007 antaman päätöslauselman 
tiedotusvälineiden keskittymisestä ja moniarvoisuudesta Euroopan unionissa 
(2007/2253(INI), esittelijä: Marianne Mikko),

– ottaa huomioon Ouagadougoussa syyskuussa 2008 järjestetyn, tiedotusvälineitä ja 
kehitystä käsitelleen AKT–EU-foorumin päätelmät,

– ottaa huomioon poliittisten asioiden valiokunnan mietinnön (AP100.655),

A. toteaa, että vapaat ja riippumattomat tiedotusvälineet ovat tärkein osa 
sananvapautta, joka vahvistettiin ensi kerran YK:n ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisessa julistuksessa ja sittemmin myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja Cotonoun kumppanuussopimuksessa,

B. toteaa, että kansainvälisillä foorumeilla, kuten Kansainvälisessä 
journalistiliitossa, Maailman sanomalehtiliitossa, toimittajien suojelukomiteassa, 
Toimittajat ilman rajoja -järjestössä ja Freedom House -järjestössä, tunnustetaan 
yleisesti, että tiedotusvälineiden vapaus ja riippumattomuus on elintärkeää 
perusvapauksia kunnioittavan demokratian moitteettomalle toiminnalle ja yksilön 
oikeuksia arvossa pitävälle yhteiskunnalle,

C. huomauttaa, että viime aikojen tapahtumat ovat osoittaneet lehdistön 
ilmaisunvapauden taantuneen tuntuvasti sekä teollisuus- että kehitysmaissa, mistä 
todistavat riippumattomien järjestöjen raportit,

D. huomauttaa, että autoritaariset hallinnot paitsi rajoittavat tiedotusvälineiden 
vapautta opposition vaientamiseksi ja demokratian kunnollisen toiminnan 
estämiseksi, myös häiritsevät vaalimenettelyjä ja yhteiskunnan normaalia 
toimintaa toimenpiteillä, joilla kavennetaan opposition tai vähemmistöjen 
oikeuksia välittää vapaasti ja avoimesti sanomaansa,

E. toteaa, että yhteiskunnassa, maailman vauraimmat alueet mukaan lukien, on myös 
laajalti rikollisia aineksia, jotka pyrkivät tukahduttamaan tutkivan journalismin ja 
jopa murhaavat toimiaan paljastamaan pyrkiviä tiedotusvälineiden edustajia,

F. panee merkille, että riippumattomat järjestöt ovat todenneet tiedonvälityksen 
vapauden ja riippumattomuuden vähentyneen sekä EU- että AKT-maissa,

G. panee merkille, että tietyt EU-maat ovat pudonneet joissain tapauksissa jopa 
merkittävästi alemmalle sijalle lehdistön vapautta ja riippumattomuutta 
koskevissa luokituksissa,

H. huomauttaa, että joissain AKT-maissa lehdistön vapautta ja riippumattomuutta 
rajoitetaan ankarasti tai olemattomiin, mutta toisaalta tiettyjä AKT-maita, kuten 
Haitia, Guyanaa ja Papua-Uutta-Guineaa, on kiitetty edistymisestä lehdistön 
vapauden lisäämisessä,
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I. huomauttaa, että komission ilmoituksen mukaan avun myöntämisen ehdoksi 
asetetaan ihmisoikeuksien turvaaminen avunsaajamaissa tai EU:n ulkopuolisissa 
maissa, joiden kanssa tehdään kauppa- ja yhteistyösopimuksia; toteaa, että 
tämänkaltaiset ehdot sivuutetaan usein poliittisen tai kaupan alan vuoropuhelun 
jatkamiseksi asianomaisten maiden kanssa, vaikka maalla olisi 
ihmisoikeusasioissa kolkko maine,

1. pahoittelee tiedonvälityksen vapauden ja riippumattomuuden vähenemistä, kun 
autoritaariset hallinnot eri puolilla maailmaa vaimentavat opposition 
loukkaamalla toimittajien, tiedotusvälineiden työntekijöiden tai internetin 
käyttäjien ihmisoikeuksia ja turvautuvat jopa murhiin tai laittomiin 
vangitsemisiin;

2. tuomitsee usein rankaisematta jäävän rikollisen toiminnan, jota harjoittavat 
järjestäytyneet rikollisjärjestöt, jotka häiritsevät, vahingoittavat ja toisinaan 
murhaavat toimintaansa tutkivia toimittajia;

3. valittaa, ettei käytössä ole yhtään tehokasta välinettä, jolla voitaisiin parantaa 
perusoikeuksien kunnioittamista kansainvälisten kauppa- ja yhteistyösopimusten 
soveltamisessa;

4. korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus ja riippumattomuus ovat keskeisen 
tärkeitä demokraattisen yhteiskunnan moitteettomalle toiminnalle olipa kyse 
vapaiden ja vilpittömien vaalien järjestämisestä tai opposition ja vähemmistöjen 
intressien moniarvoisesta ilmaisuvapaudesta;

5. vaatii viittaamaan kansainvälisissä sopimuksissa nimenomaisesti tiedonvälityksen 
vapauteen ja riippumattomuuteen, sillä se on ennakkoedellytys asiaa koskevien 
sopimusehtojen soveltamiselle, jos tätä vapautta rajoitetaan;

6. on huolissaan tiettyjen AKT-maiden entistä huonommasta sijoituksesta 
lehdistönvapausluokituksissa, mutta antaa tunnustusta Papua-Uudelle-Guinealle, 
Guyanalle, Ghanalle, Tansanialle, Djiboutille ja Lesotholle, sillä ne ovat 
esimerkillään osoittaneet, mitä AKT-maissa voidaan saada aikaan vaikeista 
olosuhteista huolimatta; toteaa, että AKT-maista kymmenen on vuoden 2009 
luokituksen 50 parhaan maan joukossa, mutta että EU-maista enemmän kuin yksi 
ei yllä samaan 50:n joukkoon;

7. on erittäin huolissaan lehdistönvapauden kaventumisesta EU:n ehdokasvaltioissa 
ja Cotonoun sopimukseen liittymistä hakeneissa valtioissa ja vaatii, että 
liittymisen ehtona on oltava ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja nimenomaisesti 
myös lehdistön ja muun median ilmaisunvapauden kunnioittaminen;

8. pahoittelee median keskittymistä muutamaan monikansalliseen yhtiöön, koska se 
rajoittaa arvokasta pluralismia ja lisää vaaraa, että konsernin edut säätelevät 
kyseisten yhtiöiden palveluksessa olevien toimittajien ilmaisunvapautta;
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9. kehottaa edistämään eettisiä sääntöjä ja määräyksiä, joilla suojellaan toimittajien 
toimituksellista riippumattomuutta ja edistetään journalisteja edustavissa 
järjestöissä noudatettavia ammatillisia normeja;

10. vaatii parantamaan toimittajien toimintaedellytyksiä ja lisäämään heidän 
koulutustaan erityisesti AKT-maissa;

11. antaa tunnustusta tiedonvälityksen vapauteen ja riippumattomuuteen liittyville 
komission aloitteille ja kehottaa komissiota edelleen edistämään toimittajien 
sananvapautta ohjelmillaan, joista mainittakoon Lorenzo Natali -palkinto ja 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline;

12. kiittää sellaisten ammatillisten järjestöjen kuten Kansainvälinen journalistiliitto, 
Euroopan journalistiliitto, Afrikan journalistiliitto, Kansainvälinen 
lehdistöinstituutti ja Maailman sanomalehtiliitto sekä Toimittajat ilman rajoja- ja 
Freedom House -järjestöjen, toimittajien suojelukomitean ja UNESCOn 
tiedotuksen kehittämisen kansainvälisen ohjelman (IPDC) kaltaisia 
kansalaisjärjestöjä niiden pyrkimyksistä lisätä tietoisuutta lehdistön vapauden 
loukkauksista maailmanlaajuisesti, ja vaatii tukemaan niiden työtä ja levittämään 
sen tuloksia mahdollisimman laajalti;

13. pitää tervetulleena EU:n ja Afrikan unionin aloitetta tukea yleisafrikkalaista 
mediaverkkoa ja portaalia;

14. kehottaa AKT:n ja EU:n yhteistä parlamentaarista edustajakokousta jatkamaan 
tiedotusvälineiden vapauden ja riippumattomuuden seurantaa omissa 
jäsenvaltioissaan sekä alueellisissa ja kansainvälisissä toimielinsuhteissaan;

15. kehottaa yhteispuheenjohtajia välittämään tämän päätöslauselman AKT:n ja EU:n 
toimielimille.

Liite / Lähteet:
Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausluokitus 2009 ja 2008

2008: http://www.rsf.org/en-classement794-2008.html

2009: http://www.rsf.org/en-classement1003-2009.html


