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Johdanto

Tiedonvälityksen vapaus ja riippumattomuus on suojattu kansainvälisessä oikeudessa 
osana lehdistönvapauden peruskäsitettä, joka merkitsee tiedottamisen ja ilmaisun vapautta eri 
kanavien, muun muassa sähköisten viestimien ja painetun sanan välityksellä. Vuosisatojen 
ajan tämä vapaus ilmeni vain painetussa viestinnässä, kunnes viime vuosisadalla aloitettiin 
radio- ja televisiolähetystoiminta, joskin aina jossain määrin sensuroituna ja valvottuna, ja 
viimeisenä mukaan on tullut räjähdysmäisesti yleistynyt internet. Internetin tarjoamat 
tiedonhankinta- ja viestintämahdollisuudet ovat tehneet siitä eniten käytetyn kanavan sekä 
teollisuus- että kehitysmaissa; se on levittänyt sananvapautta varsinkin alueilla, joilla hallinto 
harjoittaa tiukkaa ja usein häikäilemätöntä sensuuria.

Lehdistön ja viestimien vapaus on yhä vakava ongelma eikä vain autoritaarisissa valtioissa, 
vaan myös vakiintuneissa demokratioissa. Tiedotusvälineiden riippumattomuutta, joka on 
kytköksissä niiden vapauteen olematta kuitenkaan sama asia, on myös valvottava, sillä 
valtion monopolit ja mediayhtiöiden omistuksen keskittyminen on huolenaihe kaikkialla 
maailmassa, EU mukaan lukien.

Kansainväliset sopimukset ja tiedotusvälineiden vapaus ja riippumattomuus

Lehdistön vapaudesta määrätään ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19 artiklassa:

"Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus 
häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa 
ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta."

Periaate mainitaan myös Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jonka 11 artiklassa viitataan 
nimenomaisesti tiedotusvälineisiin:

"2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan."

Cotonoun kumppanuussopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa vaaditaan kunnioittamaan 
ihmisoikeuksia ja perusvapauksia muttei mainita erikseen lehdistöä tai viestimiä:

"Osapuolet viittaavat ihmisoikeuksien kunnioittamista koskeviin kansainvälisiin 
velvoitteisiinsa ja sitoumuksiinsa. Ne (...) sitoutuvat edistämään ja suojelemaan 
kaikkia perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, olivatpa ne kansalaisuuteen liittyviä ja 
poliittisia tai taloudellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia."

Maailman sanomalehtiliitto (WAN-IFRA) tukee yleismaailmallisen julistuksen määräyksiä 
omissa säännöissään:

"WAN-IFRA on vakuuttunut, että vapaat ja riippumattomat sanomalehdet ja vapaa ja 
riippumaton uutisten julkaisutoiminta ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään 
ylläpitämään yhteiskunnan vapautta ja turvaamaan ihmisoikeudet."
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Vaikka yleismaailmallisen julistuksen ja muiden sopimusten allekirjoittajat ovat sitoutuneet 
näihin periaatteisiin, käytännössä yhtä lailla tiedotusvälineiden vapaus kuin niiden 
riippumattomuus ovat uhattuina ja joissain maissa täysin olemattomia.

Tiedotusvälineiden vapautta ja riippumattomuutta uhkaavat tekijät

"Pelkään enemmän kolmea sanomalehteä kuin sataa tuhatta pistintä." ~Napoleon
Sananvapauden harjoittamista lehdistössä tai viestimissä rajoitetaan monin eri tavoin – joko 
järjestelmällisesti kansallisella tasolla keskushallinnon viranomaisten toimesta taikka 
tapauskohtaisemmin yksittäisten toimittajien tai julkaisujen tasolla.

Toimittajat ilman rajoja on kansainvälinen kansalaisjärjestö, jolle Euroopan parlamentti 
myönsi vuonna 2005 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon ja joka luokittelee maat 
vuosittain niissä vallitsevan lehdistönvapauden perusteella. Arviointi suoritetaan seuraavin 
perustein:

 mikä on murhattujen, karkotettujen tai vainottujen toimittajien lukumäärä
 onko maassa valtion televisio- tai radiomonopoli
 sensuroidaanko tiedotusvälineitä tai harjoittavatko ne itsesensuuria
 ovatko tiedotusvälineet yleensä ottaen riippumattomia
 miten ulkomaisia toimittajia kohdellaan.

Viimeisimmässä raportissaan Toimittajat ilman rajoja kritisoi erityisesti tiettyjä EU-maita, 
joista se totesi seuraavaa:

"Lehdistön vapautta on puolustettava kaikkialla maailmassa yhtä tarmokkaasti ja 
itsepintaisesti… On huolestuttavaa huomata, että Ranskan, Italian ja Slovakian 
kaltaiset eurooppalaiset demokratiat putoavat vuosi vuodelta yhä alemmalle sijalle 
luokituksessa. Euroopan olisi näytettävä esimerkkiä kansalaisvapauksien 
puolustamisessa. Ihmisoikeuksien loukkauksia ulkomailla ei voida tuomita, jos 
toiminta kotimaassa ei ole moitteetonta." Kahdeksas vuosikertomus 2009.

Toimittajat ilman rajoja mainitsee erityisesti Italian (49.) ja Bulgarian (68.) merkittävimpinä 
putoajina järjestäytyneen rikollisuuden ja mafian harjoittaman toimittajajahdin vuoksi. 
Slovakiaa (44.) kritisoidaan siitä, että hallitus sotkeutuu tiedotusvälineiden toimintaan, ja 
Ranska putosi 43. sijalle, kun toimittajia joutui esitutkinnan kohteeksi ja uutistoimituksiin 
tehtiin ratsioita; myös korkea-arvoiset poliitikot ovat Ranskassa puuttuneet median 
toimintaan.

EU-maista Tanska, Suomi ja Irlanti ovat luokituksen kärjessä, mutta on huolestuttavaa, että 
kaksi EU:n ehdokasvaltiota Kroatia (78.) ja Turkki (122.) eivät ole yltäneet läheskään 
aiemmille sijoilleen.

AKT-maista on kiitelty useita Afrikan maita, jotka ovat 50 parhaan maan joukossa, mutta 
Afrikan sarvessa on muutama tapaus pahimmasta päästä; etenkään Eritreassa ei lainkaan 
suvaita riippumattomia tiedotusvälineitä, ja maan vankiloissa viruukin 30 toimittajaa. 
Somalialla on myös kyseenalainen kunnia olla maa, jossa tapettiin eniten toimittajia vuosina 
2008–2009.
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Toisaalla Afrikassa suoritukset vaihtelevat Ghanan (33.) ja Malin (30.) hyvästä sijoituksesta 
Nigerian (135.), Zimbabwen (136.) ja Päiväntasaajan Guinean (158.) huonoon. Niger, 
Gambia, Kongon demokraattinen tasavalta ja Ruanda laahaavat myös luokituksen hännillä.

Karibianmeren alueella Haiti on saanut kiitosta kipuamisesta 57. sijalle.

Tyynellämerellä Fidžin sotilasvallankaappausta on syytetty sen putoamisesta 73 sijaa 
alemmas 152. sijalle. Sen sijaan Papua-Uusi-Guinea (56.) saavutti "hyvin kunnioitettavan 
sijan kehitysmaaksi".

Kiinaa, Burmaa, Venäjää ja Irania arvostellaan ankarasti toistuvista lehdistönvapauden 
loukkauksista, sillä esimerkiksi Kiinassa vangitaan toimittajia ja sensuroidaan internetiä ja 
Venäjällä pahoinpidellään ja murhataan aktivisteja.

Kansainvälinen kansalaisjärjestö Freedom House on myös kiinnittänyt huomiota vapaiden ja 
riippumattomien tiedotusvälineiden ongelmaan selvitystyössään ja myötäilee Toimittajat 
ilman rajoja -järjestön tuloksia lehdistönvapautta koskevassa raportissaan Freedom of the 
Press 2009. Raportti kattaa 195 maata, joista 70 (36 %) on luokiteltu "vapaiksi", 61 (31 %) 
"osittain vapaiksi" ja loput 64 (33 %) "ei vapaiksi", mikä merkitsee vapauden yleistä 
kaventumista edellisvuoteen verrattuna. Freedom House on myös osoittanut Italian liukuvan 
"osittain vapaaseen" kategoriaan paitsi järjestäytyneen rikollisuuden vuoksi, myös siksi, että 
herjaamista koskevalla lainsäädännöllä rajoitetaan sananvapautta ja koska median omistus on 
liiaksi keskittynyttä.

Freedom House on kiinnittänyt huomiota toimittajien murhiin Bulgariassa ja Kroatiassa, 
mutta kehuu toisaalta Haitia ja Guyanaa huomattavista parannuksista. Se esittää seuraavan 
yleisen päätelmän: "Autoritaariset valtiot tiukentavat tiedotusvälineiden valvontaa. Viiden 
viime vuoden aikana riippumattomien tiedotusvälineiden liikkumavara on kaventunut muun 
muassa Venäjällä, Etiopiassa ja Gambiassa. Hallitusta edustavien ja valtiosta riippumattomien 
toimijoiden lehdistön edustajiin kohdistamat väkivaltaisuudet ja fyysinen vaino ovat monissa 
maissa raaistumassa. Monet rikoksista jäävät ratkaisematta ja väkivaltaisuuksilla on 
lamaannuttava vaikutus tiedotusvälineisiin, sillä ne lisäävät itsesensuuria."

Erillisessä internetin vapautta koskevassa raportissaan "Freedom on the Net" Freedom House 
tarkasteli 15:ttä maata, muun muassa Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Etelä-Afrikkaa ja Keniaa. 
Päätelmissä todetaan seuraavaa:

"Internetin ja matkapuhelinten käytön lisääntyessä räjähdysmäisesti kaikkialla 
maailmassa hallitukset ottavat käyttöön uusia ja moninaisia näiden teknologioiden 
valvontakeinoja, jotka menevät paljon teknistä suodattamista pidemmälle."

Vaikka kaikissa tarkastelluissa maissa internetiä sensuroidaan jonkin verran, Viro (10 %), 
Yhdistynyt kuningaskunta (20 %) ja Etelä-Afrikka (21 %) erottuvat edukseen.

Kansainvälinen journalistiliitto ja sen alueellinen eurooppalainen järjestö, Euroopan 
journalistiliitto, joka edustaa yli 250 000:ta toimittajaa 40 kansallisen journalistiliiton kautta, 
raportoivat, että terrorismin vastaisen lainsäädännön vuoksi perusvapaudet ovat vähentyneet 
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dramaattisesti ja toimittajien viestinnän seuranta on lisääntynyt huomattavasti, samoin kuin 
lähdesuojan väärinkäyttö, ja toimittajia asetetaan entistä helpommin syytteeseen hallitusten 
epäonnistumisten ja ristiriitaisuuksien paljastamisesta.

Kansainvälinen journalistiliitto ja Euroopan journalistiliitto katsovat, että taloudellinen kriisi, 
joka koettelee eurooppalaista journalismia tällä hetkellä, kun tuhansia paikallisia ja kansallisia 
sanomalehtiä lakkautetaan ja toimituksilla ei ole varaa rahoittaa yleisölle tietoa antavaa ja 
vastuuseen saattavaa tutkivaa journalismia, merkitsee perustavaa laatua olevaa kriisiä 
demokratioillemme.

Kansainvälinen journalistiliitto ja Euroopan journalistiliitto ovat vaatineet uusia keinoja 
journalismin rahoittamiseksi, jotta pelastetaan ala, jonka talousmalli on romahtamassa 
internetin, mainostulojen kaikkoamisen ja yritysten huonon johtamisen takia. Kansainvälisen 
journalistiliiton mukaan journalismia on kohdeltava yhteisenä etuna, joka on olennaisen 
tärkeä demokratian säilymisen kannalta.  Kun markkinat eivät kykene tarjoamaan tätä yhteistä 
etua, valtion on taattava sen tarjoaminen samalla kun luodaan tarvittavat suojatoimet sen 
riippumattomuuden suojelemiseksi.

Kansainvälinen journalistiliitto ja sen afrikkalainen aluejärjestö Afrikan journalistiliitto 
vaativat hallituksia noudattamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1738, jossa 
vaaditaan toimittajien suojelua konfliktialueilla ja tuomitaan erityisesti toimittajien 
vainoaminen rangaistuksetta Afrikan sarvessa. Lisäksi Kansainvälinen journalistiliitto ja 
Afrikan journalistiliitto tuovat esiin toimittajien sortamisen Eritreassa, missä Eritrean ja 
Ruotsin kansalainen Dawit Isaacs on ollut vangittuna 28 muun toimittajan kanssa vuodesta 
2001 asti; Gambiassa, missä kuusi kansallisen journalistiliiton johtajaa oli vankilassa kaksi 
kuukautta vuonna 2009 ja liiton puheenjohtaja on edelleen maanpaossa; ja Kamerunissa, 
jonka sekä Kansainvälinen että Afrikan journalistiliitto ovat arvioineet pahimmaksi 
toimittajien vankilaan panijaksi Afrikassa ja jossa kuutta toimittajaa syytetään hallituksen 
luottamuksellisten asiakirjojen hallussapidosta.

Kansainvälinen journalistiliitto ja Afrikan journalistiliitto ilmaisivat lisäksi huolensa 
lehdistönvapauden tilanteesta Somaliassa, Nigeriassa, Zimbabwessa, Kongon 
demokraattisessa tasavallassa, Tunisiassa ja Nigerissä, joissa hallitukset ja arvaamattomasti 
käyttäytyvät ryhmät käyttävät oikeudellista painostusta, vangitsemista, tappamista ja muita 
vainoamisen muotoja estämään toimittajia ja riippumattomia tiedotusvälineitä raportoimasta 
vapaasti.  Myös vallankaappausten jälkeen Afrikassa tapahtuneet dramaattiset poliittiset 
muutokset ovat johtaneet negatiivisiin muutoksiin mediaympäristössä.

Mediaoikeuksia Afrikassa rajoittavat yleisesti tiukat lait, jotka koskevat herjaamista ja 
kunnianloukkauksia, presidentin/monarkin, hänen perheensä ja julkisuuden henkilöiden 
loukkaamista sekä poikkeustilaa.
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Tiedotusvälineiden riippumattomuus

Tiedotusvälineiden valvonta ja omistus on ratkaisevan tärkeää niiden riippumattomuuden 
kannalta. Tietyissä tilanteissa valtio tai tiedotusvälineiden yksityiset omistajat voivat 
manipuloida painettua tai sähköistä viestintää omien poliittisten tai yhteiskunnallisten 
tavoitteidensa mukaiseksi. Pahimmassa skenaariossa, kuten Ruandassa, julkista radiota 
käytettiin usuttamaan kansanmurhaan.

Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2008 Marianne Mikkon mietinnön pohjalta 
päätöslauselman tiedotusvälineiden keskittymisestä ja moniarvoisuudesta Euroopan unionissa 
ja totesi, että

"tiedotusvälineiden moniarvoisuuden puolustaminen ja edistäminen ovat olennainen 
osa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa vahvistettua tiedonsaantia ja 
sananvapautta koskevaa oikeutta sekä demokratian, yhteiskunnallisen 
moniarvoisuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttämisen keskeisiä 
kulmakiviä."

Myös komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa todetaan, että

"tiedotusvälineiden moniarvoisuuden käsitettä ei voida rajoittaa yhtiöiden omistuksen 
keskittymisen ongelmaan, vaan se kattaa myös julkiseen yleisradiotoimintaan, 
poliittiseen valtaan, taloudelliseen kilpailuun, kulttuuriseen monimuotoisuuteen, 
uusien tekniikoiden kehittämiseen, avoimuuteen ja toimittajien työolosuhteisiin 
liittyvät kysymykset."

Kehittyneimmissä maissa tiedotusvälineiden riippumattomuutta voi uhata omistuksen 
keskittyminen, jolla sinänsä voi olla paljon laajempi poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
vaikutus. Italia mainitaan esimerkkinä siitä, kuinka paljon vapaus voi taantua, vaikka kyseessä 
olisi EU:n perustajavaltio.

Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaalien aikaan myös Yhdistyneen kuningaskunnan 
oppositiopuolueet syyttivät yleisradioyhtiötä BBC:tä  puolueellisuudesta ohjelma-ajan 
jakamisessa sekä ennen vaaleja että vaalituloksista uutisoitaessa. Arvostelua on esitetty myös 
liian monen sanomalehden omistuksen keskittymisestä yhdelle ulkomaiselle omistajalle.

Aloitteet vapaiden ja riippumattomien tiedotusvälineiden edistämiseksi

EU on ollut perusoikeuksien vankkumaton puolustaja, ja perusoikeuskirjan sisällyttäminen 
uuteen Lissabonin sopimukseen osoittaa, miten laaja-alaista ja kaikki politiikan alat kattavaa 
näiden oikeuksien suojelu unionissa on. Komission on varmistettava, että oikeuksia 
kunnioitetaan sekä unionin rajojen sisällä että sen suhteissa muuhun maailmaan. EU:n 
ulkopuolisten maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa asetetaan enemmän ehtoja ja 
velvoitetaan kauppakumppanit ja avunsaajat kunnioittamaan perusoikeuksia, vaikka usein 
kaupalliset intressit osoittautuvat ihmisoikeuksia tärkeämmiksi, kuten suhteissa Kiinaan.

Komissio on käynnistänyt monia aloitteita, joilla pyritään lisäämään tiedotusvälineiden 
vapautta, kuten Lorenzo Natali -palkinto ja demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
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eurooppalaisen rahoitusvälineen kautta toteutetut toimet; yksi rahoitusvälineen hallintotapaa 
käsittelevän asiakokonaisuuden prioriteeteista on "tiedotusvälineiden riippumattomuus ja 
lehdistön vapaus".

Päätelmä

Vaikka tiedotusvälineiden vapaus ja riippumattomuus tunnustetaan kansainvälisesti 
sananvapauden perustavaksi osatekijäksi sekä demokratian ja kansalais- ja ihmisoikeuksien 
kannalta ratkaisevaksi, autoritaariset hallinnot ja rikolliset ainekset rikkovat niitä kaikkialla 
maailmassa jatkuvasti ja järjestelmällisesti tai yksittäisissä tapauksissa. Yhteisen 
parlamentaarisen edustajakokouksen on pysyttävä valppaana ja edistettävä vapauden suojelua 
työssään ja suhteissaan muihin toimielimiin sekä omiin jäsenvaltioihinsa.


