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PROTOKOLLSIDA

Vid sammanträdet den 5 april uppdrog den gemensamma parlamentariska 
AVS-EU-församlingens presidium åt utskottet för politiska frågor att, i enlighet med artikel 2.8 i 
arbetsordningen, utarbeta en rapport om fria och oberoende medier.

Vid sammanträdet den 28 november 2009 utsåg utskottet för politiska frågor Jean Rodolphe 
Joazile (Haiti) och Rainer Wieland till medföredragande.

Utskottet för politiska frågor behandlade förslaget till rapport vid sina sammanträden 
den 27 januari och den 27 mars 2010.

Vid sammanträdet den ...................... antog utskottet resolutionsförslaget (.....)

Följande ledamöter närvarade vid omröstningen: ................

Resolutionen ingavs den ....................
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FÖRSLAG TILL RESOLUTION

om fria och oberoende medier

Gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen utfärdar denna resolution

– vid sitt möte på Teneriffa (Spanien) den 29 mars–1 april 2010,

– med beaktande av artikel 17.1 i arbetsordningen, 

– med beaktande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, särskilt 
artikel 19, 

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 11, 

– med beaktande av Cotonouavtalet, särskilt artikel 9.2,

– med beaktande av Windhoekförklaringen av den 3 maj 1991 om att främja en oberoende och 
pluralistisk afrikansk press,

– med beaktande av den oberoende journalistikens principer, så som de upprätthålls av 
journalister i hela världen, Internationella journalistförbundet och dess afrikanska regionala 
organisation, Förbundet för afrikanska journalister,

– med beaktande av artikel 1 i stadgarna för den internationella pressorganisationen 
World Association of Newspapers,

– med beaktande av 2009 års pressfrihetsrapport från Förbundet för afrikanska journalister 
(FAJ) 

– med beaktande av Europaparlamentets beslut att ge 2005 års Sacharovpris 
till organisationen Reportrar utan gränser

– med beaktande av de årliga rapporterna från Reportrar utan gränser, särskilt den årliga 
rapporten från 2009,

– med beaktande av rapporterna från Freedom House, särskilt rapporterna ”Freedom of the 
Press 2009” och ”Freedom on the Net”,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution om medierna och utvecklingen 
(2006/2080(INI)) från Manolis Mavrommatis,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution om mediernas koncentration och mångfald 
i Europeiska unionen (2007/2253(INI)) från Marianne Mikko,
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– med beaktande av slutsatserna från AU:s och EU:s gemensamma forum om medier och 
utveckling i Ouagadougou i september 2008,

– med beaktande av rapporten från utskottet för politiska frågor (AP 100.655), och av följande 
skäl:

A. Fria och oberoende medier är en viktig komponent i den grundläggande rätten till 
yttrandefrihet som slås fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och 
befästs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och i Cotonouavtalet.

B. Internationella sammanslutningar som Internationella journalistförbundet, World 
Association of Newspapers, Kommittén för skydd av journalister, Reportrar utan gränser 
och Freedom House är eniga om att fria och oberoende medier är helt nödvändiga för en 
välfungerande demokrati med respekt för grundläggande friheter och ett samhälle som 
erkänner den verkliga innebörden av människors rättigheter.

C. Rapporter från oberoende organ visar att yttrandefriheten i medierna över lag har försämrats 
under den senaste tiden, både i industriländer och i utvecklingsländer.

D. Auktoritära regimer begränsar mediernas frihet i syfte att kväsa oppositionen och försvårar 
därmed de demokratiska processerna, och valprocesser och normala samhällsfunktioner 
hotas av åtgärder som kringskär oppositionens eller minoritetsgruppers rätt att fritt och öppet 
föra ut sina budskap.

E. På många håll i världen, i synnerhet i mer välmående länder, finns dessutom kriminella 
grupper i samhället som undertrycker all undersökande journalistik och i bland till och med 
mördar journalister som försöker avslöja deras verksamhet.

F. Oberoende organ har noterat försämringar av mediernas frihet och oberoende i både 
EU-länder och AVS-länder.

G. Vissa EU-länder har halkat ner i mätningar som gäller mediernas frihet och oberoende, och i 
vissa fall har raset varit kraftigt.

H. I vissa AVS-länder är utrymmet för fria och oberoende medier kraftigt kringskuret eller till 
och med obefintligt. Samtidigt lovordas AVS-länderna Haiti, Guyana och 
Papua Nya Guinea för framstegen med att förbättra tryckfriheten.

I. Europeiska kommissionen påstår att stöd till mottagarländer och tredjeländer som ingår 
handels- eller samarbetsavtal med EU beviljas endast på villkor att mänskliga rättigheter 
skyddas. Emellertid får detta krav ofta stryka på foten därför att man vill upprätthålla den 
politiska dialogen eller handeln med de berörda länderna, trots att dessa ofta har varit 
mycket dåliga på att respektera mänskliga rättigheter.

1. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen beklagar djupt att mediernas 
frihet och oberoende har försämrats i världen och att auktoritära regimer försöker kväsa 
oppositionen genom allvarliga kränkningar av journalisters, mediearbetares och 
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Internetanvändares mänskliga rättigheter, ibland till och med genom mord och olagligt 
fängslande.

2. AVS–EU-församlingen fördömer det faktum att brottslingar som – ofta i organiserade 
brottssyndikat – trakasserar, skadar eller till och med mördar journalister som granskar deras 
verksamhet i många fall går fria.

3. AVS–EU-församlingen beklagar att det inte finns något effektivt verktyg för att se till att 
mänskliga rättigheter respekteras vid tillämpningen av internationella handels- och 
samarbetsavtal.

4. AVS–EU-församlingen betonar att fria och oberoende medier är nödvändiga i ett 
demokratiskt samhälle, både för anordnandet av fria och rättvisa val och för den mångfald 
som bygger på att oppositionen och minoritetsgrupper kan utöva sin yttrandefrihet.

5. AVS–EU-församlingen vill se tydligare hänvisningar till fria och oberoende medier i 
internationella avtal för att de villkor som ställs upp verkligen ska kunna göras gällande när 
denna frihet kringskärs.

6. AVS–EU-församlingen är bekymrad över att vissa AVS-länder har halkat ner på 
pressfrihetslistorna. AVS–EU-församlingen uppskattar däremot att Papua Nya Guinea, 
Guyana, Ghana, Tanzania, Djibouti och Lesotho genom att föregå med gott exempel har 
visat vad AVS-länder kan åstadkomma trots svåra förutsättningar, och konstaterar att tio 
AVS-länder låg bland de 50 översta länderna i 2009 års pressfrihetsindex, men att mer än ett 
EU-land inte fanns med bland de 50 främsta.

7. AVS–EU-församlingen är bekymrad över de inskränkningar i pressfriheten som 
förekommer i kandidatländer till både EU och Cotonou-avtalet. Medlemskap bör beviljas 
endast på villkor att mänskliga rättigheter respekteras, i synnerhet yttrandefriheten i pressen 
och andra medier.

8. AVS–EU-församlingen beklagar att ägandet av medierna är koncentrerat till några få 
multinationella företag, eftersom detta begränsar den viktiga mångfalden och ökar risken för 
att de anställda journalisternas yttrandefrihet begränsas av hänsyn till bolagets intressen.

9. AVS–EU-församlingen önskar se en satsning på etiska regler som stärker det redaktionella 
oberoendet för journalister som arbetar för att upprätthålla de yrkesmässiga normerna genom 
och inom de organisationer som företräder dem.

10. AVS–EU-församlingen önskar se mer kapacitetsutveckling och fortbildning för journalister, 
framför allt i AVS-länderna.

11. AVS–EU-församlingen lovordar kommissionens initiativ på området för fria och oberoende 
medier och uppmanar kommissionen att fortsätta verka för journalisters yttrandefrihet 
genom åtgärder som Lorenzo Natali-priset och Europeiska instrumentet för demokrati och 
mänskliga rättigheter.
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12. AVS–EU-församlingen lovordar det arbete för att öka kunskapen om kränkningar av 
tryckfriheten runtom i världen som uträttats av branschorganisationer som Internationella 
journalistförbundet, Europeiska journalistförbundet, Förbundet för afrikanska journalister, 
International Press Institute eller World Association of Newspapers and News Publishers, 
frivilligorganisationer som Reportrar utan gränser, Freedom House och Kommittén för 
skydd av journalister och Unescos internationella program för utveckling av 
kommunikation. AVS–EU-församlingen anser att detta arbete bör stödjas och önskar se att 
det får så stor spridning som möjligt.

13. AVS–EU-församlingen välkomnar EU:s och AU:s initiativ att inrätta ett panafrikanskt 
medieobservationsorgan.

14. AVS–EU-församlingen föresätter sig att fortsätta övervaka mediernas frihet och oberoende 
såväl i de egna medlemsstaterna som i institutionella förbindelser på regional och 
internationell nivå.

15. AVS–EU-församlingen uppdrar åt medordförandena att översända denna resolution till 
AVS-länderna och EU:s institutioner.

Bilagor/referenser: 
Pressfrihetsindex för 2009 och 2008 från Reportrar utan gränser 

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

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


